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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

42 nci Birleşim 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

II. — GELEN KÂĞIT; .AR 

111. — YOKLAMA 
ÎV. — BAÖKANVA DİVANİNİN 

NEL KURULA SUNUN.,/ 'V 

1. — CHP, AP. NİN ve CıuVn-:-UnşVum-
ca S. Ü. Grup IN.şkaala/t;:i!i sürslcri dolmak 
üzere olan 1/614, 1/626, 1/627, l/6?2 ve 
2/146. 2/147 numaralı kanun sn-sun ve --küf
lerinin bütün işlerden önce gNVşrnckVln bi
timine kadar çahşmala~sn devam: hakkmda 
önergesi. 

2. — Cumhuriyet Ssnato.su Kanramanma-
raş Üyesi Adnan Karaküçük ve arkadaşkv:-
nın, Kahramanmaraş cNyNr; üzerinde bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair Unus-NV. ;8 12) 

V. — GÖRÜŞÜLEN ULUR 
1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar vs Bıçak

lar hakkında Kanunun başlığı de 1, 2, 3, 4, 
5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeVNN vC ek 
maddesinin değiştirilmesine ve iki ek madde 
ve bir geçici madde eklenmesine Ğvv Vrurı 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

Sayfa 
470 

473,47^ 

-73 

metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları. 
AL MccVi : i 160; C. Senatosu : 1 614) (S. 
kay isi : 675) 

2. — 6V2 saydı Tü'A Tiearet Kanununun 
2.1 S re: M sadesine Eir Fıkra Eklenmesine 
ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulüne Dair Kanun Tasarısının Millet Mec-
1 is-ince reddolnnan metni ve Cumhuriyet 5e-
nıkosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 
1 /626) (S. Sayısı : 886) 

3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
ieri Hakkmclaki 26.4.1961 tarih ve 

Sayfa 

474 

481:488 

men KNül 
2V saydı Kanuna kur Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/6S5; C. Senatosu : 
2 146) (S. Sayısı : CN2) 488:489 

-1-. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek geçici msddcker eklenmesi hakkında 
nsnsm tekliarrn Mide;- Meclisince kabul olu
run metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
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Sayfa 
Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/606; 
C. Senatosu : 2/147) (S. Sayısı : 893) 48S'.511 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/252; C. Sena
tosu : 1/632) (S. Sayısı : 894) 511:527 

6. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanu
nunun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/197; C. 
Senatosu : 1/627) (S. Sayısı : 887) 528:529,535:536 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 473 
A) Sözlü Soru 473 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Sadettin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası 
ilçesindeki bir çay bahçesine dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/84) 473 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 529 
B) Yazdı Sorular ve Cevapları 529 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Ataköy'de Türkiye Em
lak Kredi Bankası tarafından yaptırılan apart
manın usulsüz olarak tahsis edilen 13 No. lu 
dairesine dair soru önergesi ve İmar ve İskân 

Sayfa 
Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı cevabı. 
(7/1021) 529:530 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize iline bağlı İkizdere, Çam-
lıhemşin, Çayeli ilçelerinin bazı sorunlarına 
dair soru önergesi ve Orman Bakanı Vecdi İl
han'ın yazılı cevabi. (7/1040) 530 

3. •— Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize iline bağlı bazı ilçelerin ko
nut yapma ve yaptırma işlerinin ne durumda 
olduğuna dair soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı cevabı. 
(7/1042) 530:532 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Doğu Karadeniz bölgesi turistik 
tesis çalışmalarının ne olduğuna dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun'un yazılı cevabı. (7/1045) 532:533 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Adana - Karataş ilçesi 
Ağyatan Dalyanı DALKO Kooperatifine dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1046) 533 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Hikmet Savaş'm, Eskişehir Şeker Fabrika
sının çalışmaması sebebine dair soru önerge
si ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp' 
in yazılı cevabı. (7/1047) 533:534 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının mad

deleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyların 
ayrımı sonucunda kabul olunduğu bildirildi. 

CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup 
Başkanlıklarının, çalışmalara 13.2.1979 Salı gününden 
16.2.1979 Cuma gününe kadar ara verilmesine dair 
önergesi kabul edildi. 

20.2.1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 16.35"te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiii Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

470 
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II. — GELEN 

Tasarılar I 
1. — 1475 sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile 

Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 1/132; C. Senatosu : 1/629) (Sosyal. İsler Ko- j 
misyonuna) (Müddet : 10 gün) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Madde
sinin 3 ve 4 ncü Fıkraîannm Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) | 
(Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonla
rına) (Müddet 10'ar gün) 

3. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Dan 
kası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/183; C. ı 
Senatosu : 1/631) (Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ] 
Değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin de
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1 252; C. ı 
Senatosu : 1/632) (Bütçe ve Plan Komisyonuna» 
(Müddet : 1 hafta) , j 

5. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Ya~a Tasan-
sının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mcc- : 
lisi : 1/190; C. Senatosu : 1/633) (Bütçe ve Plan Ko- ; 

misyonuna) (Müddet : 10 gün) i 

6. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer • 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Gc- j 
cici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : : 
1/147; C. Senatosu : 1/634) (Sosyal İşler ve Bütçe : 

ve Plan komisyonlarına) (Müddet İO'ar gün) i 

Teklifler ! 
7. — 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 2/145) (Bütçe ve 
Plan Komisyonuna) (Müddet : 1 hafta) 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek-

KÂĞITLAR 

lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 2/685; C. Senatosu : 2/146) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (Müddet : 1 hafta) 

9. — 6-57 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 2/606; C. Senatosu : 2/147) (Bütçe ve Plan Ko
misyonuna) (Müddet : 10 gün) 

Raporlar 
10. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/685; C, Senatosu : 2/146) 
(S. Sayısı : 892) (Dağıtma tarihi : 16.2.1979) 

11. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak 
ürere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1979) 

12. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu A.raştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

13. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Ba
kanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12.7.1977 tarih ve 49 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yu
suf Yazicrya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 173, 
31.i 1979 tarihli ve 173 sayılı raporları. (C. Senato
su : 4/440) (S. Sayısı : 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/34) (S. Sayısı : 888) (Dağıtma 
tarihi : 17.2.1979) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim, Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko-
r / .yonu raporu. (5/35) (S. Sayısı : 889) (Dağıtma ta
rihi : 17.2.1979) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
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Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/33) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi , 
17.2.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 
mali yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/36) 
(S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 17.2.1979) 

Yazılı Soru 
18. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi isken

der Cenap Ege'nin, Aydın, Koçarlı, Söke ve Ger
mencik ovalarını Büyük Menderes'in taşkınlarından 
kurtarmak için ne gibi tedbirler alındığına dair ya
zılı sorusu. (7/1055) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir) 

II. — GELEN KÂĞITLARA EK 

Raporlar 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 2/606; C. Senatosu : 2/147) (S. Sayısı : 
893) (Dağıtma tarihi : 19.2.1979) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi , 
1/252; C. Senatosu : 1/632) (S. Sayısı : 894) (Da
ğıtma tarihi : 20.2.1979) 

Sözlü Sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 

Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair sözlü sorusu. (6/109) (Orman Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait Sar-
tur Oteline dair sözlü sorusu. (6/110) (Yerel Yöne
tim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı Sorular 
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai 

O'Kan'ın, bazı kamu personelinin almakta olduğu ek 
göstergelerinin emekliliklerindeki farklı değerlenme
ye dair yazılı sorusu. (7/1056) (Başbakanlığa gönde
rilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Naîbantoğlu'nun, eski halk ozanlarının şiir, koş
ma, şarkı, türkü ve özgeçmişlerini derlemek husu
sunda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair yazılı so
rusu. (7/1057) (Kültür Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Naîbantoğlu'nun, Tarım ürünlerinin taban fiyatı
na dair yazılı sorusu. (7/1058) (Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır müzakerele-

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın Veli 
Uyar Gündem dışı söz talep etmişlerdir; fakat işleri
mizin çokluğu dolayısıyla bu Birleşimde kendilerine 
söz veremeyeceğim. 

Gündeme gecivoruz. 

472 
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VL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORU 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet

tin D e mir ay ak'in, Aydın Hinin Kuşadası ilçesindeki 

bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın

dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 

25.10.1977) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin «Sorular» bölümünün 6 ncı sıra nu

marasında kayıtlı sözlü sorumu geri alıyorum. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grup Başkanlarının süreleri dolmak üzere olan 1/614, 
1/626, 1/627, 1/632 ve 1/146, 2/147 numaralı kanun 
tasarı ve tekliflerinin bütün işlerden önce görüşmele
rinin bitimine kadar çalışmaların devamı hakkında 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda sıra sayıları yazılı bulunan yasa tasarı ve 

tekliflerinin bir kısmının Cumhuriyet Senatosundaki 
süreleri dolmak üzere olduğundan, ayrıca Gündemde 
sayıları çoğalan teklif ve tasarıların görüşmelerini de 
sağlamak üzere 20.2.1979 Salı günü Gündeminde bu
lunan bütün işlerden önce ve yine aşağıdaki sıraya 
uygun olarak bu konuların görüşülmesini ve tümü
nün neticelendirilmesine kadar Birleşimin devamını 
saygı ile öneririz. 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Orhan Vural Ömer Ucuzal 
MB Grup Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Suphi Gürsoytrak Grubu Başkanı 
Zeyyat Baykara 

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanun Tasarısı. (1/614) 

2. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanun Teklifi. (2/146) 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
geçici maddeler eklenmesi hakkında. (2/147) 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun De
ğişik 43 ncü Maddesinin (a) ve fa) Bentlerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (î/632) 

5. 2143 sayılı 1978 sayılı Bütçe Kanununun 43 
ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/627) 

6. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun hük
münde kararnamenin kabulüne dair tasarı. (1/626) 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge aleyhin
de mi söz istiyorsunuz? 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Önerge üzerinde Sa
yın Başkan. Anayasaya ait bir hususu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bendeniz o hu
susu arz edeceğim efendim. Yani bu sunuşlarda, 
Anayasanın 85 nci maddesine göre bu önergenin kap
samına* girmeyeceğine dair mi efendim?.. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bugünkü gündemde 
kanun hükmünde bir kararname var efendim. Ana
yasanın 64 ncü maddesine göre öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi lazım gelir. Buna gerek olmadığı için biz 
önerge takdim etmedik. Türk Ticaret Kanununun 288 
nci maddesiyle ilgili bir kararnamedir. 

BAŞKAN — Doğru efendim. 
Önergeyi dinlediniz. Anayasanın bu hükmü gere

ğince bu önergenin kapsamına girmeyecek bir husu
su arz etmek istiyorum. Bu hususu sayın arkadaşımız 
belirttiler. Anayasamıza göre kanun hükmündeki ka
rarnamenin görüşülmesi, bütün diğer işlerden daha 
önceden görüşülmesine amirdir. Bir de İçtüzüğümü
zün gereği, ilk birleşim gündeminde görüşülmesi em
redilen genel görüşme; ancak başlanmış ve yarıda 
kalmış işlerden sonra bu genel görüşmeye geçileceği 
hususu daha önce müzakere mevzuu olmuş ve öyle 
tatbikat görmüştür. 

Şimdi bu önergenin kapsamına genel görüşmenin 
girmemesi şartıyla önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Vj — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun Başlığı İle 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 
15, 16 ncı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değişti
rilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/160; C. Senatosu : 1/614) (S. Sa
yısı : 875) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, yan kalmış işlerden olan 
«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka

nun Başlığı İle i, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının» müzakeresine, kaldığı yerden baş
lıyoruz. 

Komisyon... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAKRI DAYI (Manisa) — Ta
sarıyı geriye alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geriye alıyorsunuz. Kanun tasarısı 
Komisyona iade edilmiştir efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üy-
si Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, KaJiramannıa-
raş olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/12) 

BAŞKAN — Şimdi, geçen Birleşim müzakeresine 
geçilememiş olan Genel Görüşmenin takdim kısmîni 
arz ediyorum : 

Bu Genel Görüşme, İçtüzüğümüze göre önerge 
sahiplerinden birisinin görüşmesi ve lehte, aleyhte bi
rer sayın üyenin tekrar görüşmesi suretiyle oylana
cak, neticelenecek. 

Kim görüşecek efendim, önerge sahiplerinden?.. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

Ben görüşeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kahramanma

raş Üyesi Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kah
ramanmaraş olayları üzerinde bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergeleri üzerinde Sayın Karaküçük'ü 
davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Karaküçük. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

1978'in en büyük olayı olan, tahsisen Kahraman
maraş'ta bidayette 106 ve en sonuyla da i 36 vatan
daşımızın ölümüne sebep olan, 2.00'den fazîa vatan
daşımızın yaralanması, 300'den fazla vatandaşımızın 
da işyerlerinin tahribine sebep olan Kalırarnanmsr?.'; 
olayları, Gensoru vesilesiyle Millet Meclisinde, keza 
aynı gün, gündem dışı konuşmalarla da Cumhuriyet 
Senatosuna getirilmiştir. 

(1) 875 S. Sayılı basmayazı 30.1.1979 tarihli 
ncu Birleşim tutanağına eklidir, 

Cumhuriyet Senatosunda, hadise ariz amik, tara
fımdan izah edilmiş; hadisenin nasıl başladığı, hadi
senin ne olduğu, ne olmadığı ve buradaki Hüküme
tin ne gibi gaflet içerisinde ve idaresizlik içerisinde 
bulunduğu yarım saati aşan bir zaman içerisinde Yü
ce Huzurlarına serilmiştir. 

Bu konuşmamın neticesinde, Yüce Cumhuriyet 
Senatosundan bir kaç madde ihtiva eden, bazı ko
nularda karar istemiş idim. Bu görüşler ışığında, da 
suçlu kim olursa olsun mutlaka cezasını bulmalıdır. 
Devletin sorumluları; başta Cumhurbaşkanı olmak 
üzere mutlak ve muhakkak Türkiye'nin bugünkü du
rumunu daha küçültücü hale sokacak, Türkiye'yi 
bölecek düşüncelerden kendilerini ayırt etmeleri için, 
bütün o nifak tohumlarına mutlak ve muhakkak ih
tarda bulunmalıdır. 

Mahalli yöneticiler, derhal oradan, işbaşından 
uzaklaştırılmalıdır. Bitaraf insanlara tahkikat yap
tırılabilmesi lazımdır. Aksi takdirde, Kahramanma
raş'ta da, Türkiye'nin her yerinde de idaresizlik için
de çok büyük hadiseler olacaktır. 

Keza bu konuşmamın sonunda Kahramanmaraş 
olaylarının gündem dışı konuşmalarla geçiştirileme
yeceğini, keza bu konunun Türkiye'nin her zaman 
gündeminde bulunması lazım gelen bir konu ol
duğunu; hele hele, Meclislerimizin üzerinde hassasi
yetle durması lazım geldiği bir konu olduğunu da 
keza vurgulamıştım. 

Pek muhterem senatörler, 
Yeniden bu konuyu Yüce Cumhuriyet Senatosu

nun huzuruna sermemizin sebepleri; gensoru nede
niyle, Millet Meclisinde konuşulan bu konu üzerinde 
maalesef, zamanın kısalığı ve hadisenin üzerinde has
sasiyetle durulması sebebiyle vuzuha varmamıştır. 
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Hadise nedir?... Bu vesileyle, tekrar, o günkü ko
nuşmaları dinlemiş olmama rağmen, bugün huzur
larınıza çıkarken, o gensoru vesilesiyle konuşmaları 
dikkatle takip ettim ve okudum ve huzurunuza öyle 
geliyorum. 

Maalesef, Sayın Başbakan hadiseyi rayından çı
kartmak için ne lazımsa, onu yapabilmiş, hadise bir 
ölçüde kargaşa içerisinde zabıtlara gömülmüş kalmış
tır. 

Kahramanmaraş meselesi halledilmemiştir, muh
terem senatörler. 

Cumhuriyet Senatosu, hadisenin hassasiyetle ta
kibi bakımından, Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
Başkanlığındaki bir heyeti, grupları temsilen Kah
ramanmaraş'a yollamıştır. Bu heyetin, Kahramanma
raş'taki izlenimleri vardır. Konu, geldikten sonra, Sa
yın Cumhurbaşkanına bizzat Senato Başkanı tarafın
dan; keza Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu 
Başkanı Sayın Zeyyat Baykara tarafından ve Kahra
manmaraş senatör ve milletvekillerinin de dinlenmesi 
lüzumu ile çektiğim bir telgrafla vaki randevu tale
biyle, Sayın Cumhurbaşkanı makamında görüşülmüş
tür. 

Sayın Cumhurbaşkanı makamında, hadise 2 saat 
müddetle dile getirilmiştir. 

Hadisenin ne olduğu ve ne olmadığı konusun
da Sayın Başbakanın sık sık zatıâlilerine Türkiye' 
deki anarşik hadiselerle ilgili konulardaki vaki izah
larının, doğru olmadığı, yanıltıcı olduğu tarafım
dan dile getirilmiştir. Keza orada bütün ilgili Kah
ramanmaraş senatör ve milletvekilleri de, hadise
de Kahramanmaraş'ın dün böyle bir hadiseye müs 
tahak olmadığı gibi, herhangi fiil ve harekette de 
bulunmadığını; ama bunu bütün şer tohumlarının 
Kahramanmaraş'da bu hadiseyi planladığı üzerinde 
karar ve fikir birliği üzerinde bulunmuşlardır. 

Muhterem senatörler, 
Konu bu noktaya gelmişken, Cumhuriyet Sena

tosunun almış olduğu bir karar gereğince ve hadise
nin ehemmiyeti muvacehesinde de, Senato Başkanı
nın Kahramanmaraş'a gittikten sonra, haliyle Sena
to Başkanı tarafından burada Yüce Heyetinize a-
hat verilmesi lazım gelir idi. Bugüne kadar bu iza
hatın verilmemiş olmasından dolayı da, Sayın Se
nato Başkanımıza serzenişte bulunmaktayım. Ke;a 
birlikte giden bu heyet, objektif olarak, birlik ve be
raberlik içinde yaşanması lazım geldiği yolunda, Kah
ramanmaraşlılara telkinde bulunmuştur. 

Yıllar yılı, dostça yaşamış olan bu insanların 
neden bu hale geldiği üzüntü ile müşahade edil-
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| miş; valisinden, sıkıyönetim komutanından vaki olan 
• izahlar muvacehesinde de valinin vermiş olduğu iza

hat, bir rapor halinde bize intikal ettirilmiştir. Ha
liyle bu rapor, Sayın Senato Başkanımızca Cumhur
başkanına intikal ettirilmiştir. Bu raporda, konuş
mamın esasen Hükümete taalluk eden kısmıyla il
gili. Keza yer yerinden oynamış; Türkiye çapında 
ve dünya çapında hadiseye sebebiyet vermiş. Dün
ya basını, radyosu ve televizyonu; Türkiye'yi takip 
etmiş, mikrofonlarını, ekranlarını Türkiye'ye çevirmiş, 
büyük bir hadise olmasına rağmen, orada bulunan ma
halli yöneticiler, Kahramanmaraş kamuoyunda ve 
vicdanında suçlu olarak telakki edilmiş olmasına 
rağmen, bugüne kadar bu yöneticiler hâlâ ve hâlâ 
işbaşında bulunmaktadır. 

Şikâyet mevzuu olan, bizlerin şikâyetine muhatap 
olan vali, bakın muhterem senatörler, Sayın Atalay'a 
vermiş olduğu, tarafımdan basına, tarafımdan Cum
hurbaşkanına verilen raporunun 8 ve 9 ncu madde
sinde ne diyor. 

«8. Vatandaşın güvenini kaybeden, (Altını çizi
yorum) siyasi akımlara karışan ve ayrıca üzücü olay
lara taraf tutmak suretiyle kışkırttığı saptanan amir 
ve memurların, din adamlarının başka illere atan
masının gerçekleştirilmesi, 

9. Yine kamu hizmetinin yürütülmesi bakımın
dan bu olaylarda moralleri bozulan veya çeşitli ne
denlerle güvensizlik hisseden kamu görevlilerinin ta
lepleri üzerine bunların da atanmasının yapılması» 
gibi ve palyatif bazı tedbirleri de ihtiva eden bir 
raporu bize vermiştir. 

Bu rapor haliyle Hükümete de verilmiştir. Hükü
met bugün ne bu valiyi, ne oradaki bahsi geçen ha
disede suçlu olarak kamuoyunca, Kahramanmaraş 
kamuoyunca kabul edilen YSE Müdürü, DSl Mü
dürü, Milli Eğitim Müdürü ve bütün okul müdür
leri hâlâ işbaşında bulunmaktadır. 

Ne biçim idare ve yönetim telakkisi; yangınlar, 
soygunlar, tren kazaları olur, burada suçluluğu tes
pit edilen insanlar olur, sanki mükâfatlandırılmışça-
sına bu kimseler orada kalır. 

Pek muhterem senatörler; 
Bırakınız siz onların suçluluğunu, soruyorum; 

moralleri bozulan bu insanların hâlâ orada işbaşın
da kalıp da göreve devam etmeleri mümkün mü
dür?... Yine soruyorum; örfi idare ilan edilmiş olma
sına rağmen," örfi idare makamları kimlerle çalışa
caklardır?... Haliyle oranın emniyet müdürü ve va
lisiyle. Dün akşam «Genişletilmiş eşgüdüm toplan-. 
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tısı» adı altında keza Kahramanmaraş'ın bu valisi 
de bu toplantıya iştirak etmişti. j 

Dört gün, beş gün müddetle bu hadiseleri acı ta- ; 

raflarıyla birlikte yaşadım. Etmiş olduğum yemine i 
sadakatle ve o vilâyetin de bir senatörü olarak, hat- j 
ta hatta Hükümete geniş çapta yardım etmek üzere j 
Dahiliye Vekiliyle de beraber yaşadım. 

Valinin, hadisenin başlangıcı olan 19 Aralık'tan ! 
itibaren 26 Aralık'a kadar büyük hataları verdir. Ke- j 
za, Dahiliye Vekili, bandan evvelki konuşmamda da > 
belirttiğim gibi ayın 23 'ünde Kahramanmaraş'a sa- I 
at 21.30'da geldikten sonra, hadisenin vahametini o ! 
zaman kavrayamamış olmasına rağmen bizler, yani j 
orada bulunan parlamenterler, parti farkı gözetmek- j 
sizin meselenin çok ciddi olduğunu, bunu derhal « 
Başbakana iletmesi lazım geldiği yolunda kendilerine j 
vaki ikazlarımız neticesi ancak ve ancak gece yan- j 
sından sonra halk, parlamenterler tarafından bize j 
örfi idare teklif edeceğini, ettiğini söylemiş olmasına | 
rağmen, örfi idarenin ilan edilmesi, pek muhterem | 
senatörler, maalesef 26'sına kadar uzamış, Kahra- j 
manmaraş yıkılmış, yakılmış, yer yerinden oynamış 
ve orada Dahiliye Vekili de eli kolu bağlı olarak ge- j 
len askeri birliklerin de kifayetsiz olmasından dola- j 
yi sanki Kahramanmaraş'ın yakılmasına büyük çap- i 
ta müsaade edilmiştir. 

Şimdi muhterem yeni Dahiliye Vekilimizi yanım
da görüyorum. Ben, Bakan oldukları zaman kendi
lerini telefonla kutladım. Çünkü o zaman Cumhuri- I 
yet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak bizim he
yetle Kahramanmaraş'a gitmiştir. Sayın Senato Baş
kanımızla beraber o heyeti Kahramanmaraş kucağı
na basmış ve misafirliğini göstermişti. Telefonda; 
«Tebrik ederim Sayın Bakanım» dedim. «Bundan 
evvd Dahiliye Vekili Maraş'taki hatalarından do
layı düşürülmüş olabilir; ama siz, iyi bilirim ki, ve j 
tahmin ediyorum ki, bu hataları, farkedebiîeceksiniz j 
hadisenin teşhisindeki hususlarda yamlmayacaksmız. j 
Candan tebrik ederim» dedim. Kendileriyle vakti j 
geldiği zaman konuşmamız lazım gelen hususlarda 
tayyarede ve Maraş'ta çok konuşmalarımız oldu. i 
Onun tatbikatını zamanla göreceğiz. 

Pek muhterem senatörler; I 
Konu geçiştirilemez. Belki biraz sonra bu genel j 

görüşme talebinin aleyhinde bir arkadaşımız çıka- j 
rak, gündemde fevkalade önemli meseleler var, ka- j 
nunlar var, binaenaleyh, bu konu Millet Meclisi Ge- j 
nel Kurulunda görüşülmüştür, kapanmıştır; bunu ye- | 
ni baştan deşmenin manası yoktur da diyebilir. Bu j 
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bir vicdan meselesidir. Soruyorum sizlere; Millet 
Meclisinde, Senatoda, kamuoyunda Maraş hadise
leri bilinmiş midir? Maraş hadiseleri iyi anlatılmış 
mıdır ve en nihayet en sonunda vicdanlar tatmin ol
muş mudur? 

Türkiye'deki anarşik hadiseleri iyi değerlendire
bilmek Maraş hadiselerini mutlak ve muhakkak iyi 
bilmeye bağlıdır. Mebde bu olmasına göre Hüküme
tin ne gibi hata işlediğini bilmeli. Maraş doğrudan 
doğruya 9 Aralık'a boşuna gelmemiştir. 1975, 1976 
ve takip eden 1977, hele Ecevit Hükümetinin işbaşı
na gelmesinden sonra, oradaki vaki tayinler vesilesiy
le kabartılan ve tahrik unsurlarının arkasında kim 
vardı? Haliyle Anayasanın 132 nci maddesi gereğin
ce hususlara girecek değilim. Selâhiyetimizi biliyo
rum ve önergemin altına imza koyarken de bunu 
söyledim. Mesele hadisede şu suçlu veya bu suçlu 
olmasıyla ilgili değil. Hadisenin tahkikatında mah
keme onu meydana çıkartacaktır. Adliyeye güveni
yoruz. Kim suçlu ise o cezasını bulacaktır; fakat her 
gün Maraş Valisi Tahsin Soylu'nun, «Maraş'a şu 
kadar silah girdi, şu kadar insan yakalandı» şek
lindeki beyanları Hükümetçe malum değil miydi? 

Keza Elbistan'da, Pazarcık'ta, Maraş'ta ve 18 Ni
san 1978'de keza Maraş'ta birkaç kişinin öldürülme
si hadisesi malum değil miydi? Silahların yakalandı
ğı malum değil miydi? Malumdu. Malum olmasına 
rağmen ve Maraş ve havalisi hassas bölge ilân edil
miş olmasına rağmen Hükümet ne yapmıştır? Hiç 
bir şey yapmamıştır muhterem senatörler. Tedbir 
almarmştır, arama yapmamıştır yoksa silah yakala
nır. 

Hadisenin birinci gününden, yani 22 günü ge
cesinden 23 "ü dahil olmak üzere emniyet kuvvetleri 
sanki ortada yok. Hadiseyi biz duyup Dahiliye Ve
kiline biz bildiriyoruz. Bu şekilde bir Hükümet te
lakkisi hele hele böyle bir örgütün başında bulun
mak suretiyle hadiseyi yönetebilmek o Bakanlığın 
çek çok bilinçli olmasına bağlıdır. MİT'i vardır, teş
kilâtı vardır, istihbarat örgütü vardır. Yoksa o za* 
man Devi et yoktur. İşte bu hale Maraş gelmeden 
daha evvelleri Malatya Hadisesi vesilesiyle, daha ev
velleri Elazığ Hadisesi vesilesiyle tedbirli bulunula
bilirdi. 

Elazığ hadiseleri dile getirildi. Benim Grup Baş-
kanvekilirn Sayın Cahit Dalokay tarafından bir çır
pınış vaki oldu, Hürriyet Gazetesinden vaki beyan
lar ve «Doğu parçalanıyor» şeklindeki yazılar dile 
getiıikli; tedbir alın rica ediyorum dendi. Hami do 
meselesinin katili yakalanmadı ve iddia ediyorum ki, 
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şayet Hamido'nun katili yakalanmış olsaydı basının 
mümtaz siması Abdi İpekçi'nin de katili bugün çok 
çabuk yakalanabilirdi. Bunlar ehemmiyetle üzerinde 
durulması lâzım gelen hususlardır. Demek Maraş 
hadiselerini Hükümet daha evvel biliyordu. Hele 
ayın 21'inde iki öğretmenin öldürülmesi, 19'unda si
nemaya bomba atılması hadisesi vardır. İki öğret
menin öldürüldüğünün akşamı bu cenazeler sanki 
Hükümet yokmuş gibi, bir tanesi eve götürülür, bir 
tanesi hastaneye gelir; 3 - 5 bin kişi hastaneyi işgal 
eder; bir tek doktor bırakılır, otopsiye kadar Hükü
met yok, doktor hayatından dahi korkulu; ama anar
şi hastanenin içerisine girmiştir. Bunda Valinin ka
bahati, Hükümetin kabahati yok da benim mi ka
bahatim var?.. Maraş bu hale boşuna mı geldi?.. 

Kıymetli senatörler; 
Sivas hadisesi de böyledir. Sivas hadisesi, (Tek

rar ediyorum üstüne basa basa söylüyorum) Rama
zan Bayramına rastlamış olması sebebiyle Meclisle
rimizde görüşülmemiştir. Görüşülmemesinden müte
vellit de hadise kapanmış; ama şimdi duyuyoruz, 10 
kişinin öldüğünü, 118 kişinin yaralandığını. Maraş 
da bu. Tedbir almazsanız, eğer Hükümet buna eğil-
mezse ve şayet bu konu Sayın Cumhurbaşkanı Kon
tenjan Senatörleri tarafından Senatomuzun açılma
sından evvel verilen c Genel Görüşme paralelinde 
nazarı itibara alınıp görüşülmediği takdirde Türkiye' 
miz, (Allah saklasın) bugün bölgeler içerisinde savaş, 
ideolojik savaş, yarın kazalara, kazaların birbiriyle 
vuruşmasına, vilayetlerin birbiriyle vuruşmasına ka
dar gidebilir. Bu vicdani kanaati ortaya sermeye 
mecburum. 

Muhterem senatörler; 
Her zaman da söylediğim gibi, düşündüğüm gi

bi, partiler arasında diyalog. Bu diyalog nasıl yapı
lır?.. Dışarı çıktıktan sonra karşılıklı kahve içmek, 
karşılıklı konuşmakla mı yapılır?.. Meclisler tam di
yalogun yeridir. Genel Görüşmesi de onu temin eder, 
Gensorusu da onu temin eder. Bu Gensoru eğer Mec
liste açılmış olsaydı, biz bugün Genel Görüşme ta
lebiyle huzurunuza gelmezdik. Yani biraz evvel de 
söyledim; içim yanarak tekrar söylüyorum. 

Bu hadiseler devam ederken ben Maraş'ta Devlet 
aradım, devlet. Sanki Ezop, sanki Diogenes gibi elimde 
fenerle devlet aradım, bulamadım. Bu Devleti ne zaman 
temin edeceksiniz?.. Bu Devlet temin edilmediği takdir
de, anarşinin köküne doğru teşhis koymadığınız tak
dirde, bugünkü şekilleriyle, eşgüdümle, bilmem neyle 
bunun sonunu almak mümkün değildir muhterem 
senatörler. (AF sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Hadiseye doğru teşhis koymak, Türkiye'nin ka
deri üzerinde oynanan oyunlara mutlak ve muhak
kak son vermekle kabildir. 

Bu konuşmam vesilesiyle belki reddedilir; vicda
ni bir görevi yerine getirmeye çalışacağım. 

Okullar henüz daha tedrisata başlamamıştır, bu 
bir. 

İki : Sıkıyönetim Komutanlığının merkezi Ada-
na'dır. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa. 
Bunlardan Maraş'ın Adana'ya mesafesi 220 kilomet
redir. Halihazırda 400 - 450 tane vatandaşımız tu
tuklanmıştır. Maraş'taki Sıkıyönetim Komutanının 
emrinde bir askeri müşavir yoktur. Bu tutuklamalar, 
savcılıklar marifetiyle hazırlık tahkikatı yapılıyor ve 
oradan da Adana'ya sevk ediliyor. Daha şahitler 
meydanda değil; dikkat ederseniz Maraş hadiseleri 
henüz başlamadı. Bu şahitlerin (Belki 5 bin, belki 10 
bin kadar var) Adana'ya kadar gitmesi, bırakın mali 
külfetleri bakımından ne kadar fazla olduğunu, de
lillerin toplanması da zordur. Devlete düşen görev, 
aynı zamanda adliyenin iyi işleyebilmesini temindir. 
O halde, ben bunu Maraş'a son bir hafta sonra git
tikten sonra kamuoyuna da açıkladım. Buradan res
men açıklıyorum; Hükümetin üyesi de buradadır. 

İkinci bir örfi idare mahkemesinin mutlak ve mu
hakkak Maraş'ta kurulmasında büyük zaruret var
dır. Adli müşavirliklerin orada kurulmasında büyük 
zaruret vardır. Aynı zamanda ibreti müessire olması 
bakımından, suçlu kimse, bir an evvel onun yakalan
ması ve tecziyesi yönünden de buna lüzum vardır, 

Pek muhterem senatörler; 
Biraz evvel de bahsettiğim gibi, bu konuyu vic

dani bir görev olarak yerine getirmekle beraber, ben 
bu hususta sizlerden, (Artık son merci olan Cum
hurbaşkanına kadar götürdükten sonra da) beş ar
kadaşımla beraber bu Genel Görüşme talebimizle 
konunun ariz amik görüşülmesini ve bunun geçiş
tirilmesini talep etmekteyim. 

Bu Hükümetin kabahati, suçu varsa, mutlaka meyda
na konmalıdır. Parti sâikasıyla, sevgi vesilesiyle bu 
konu üzerinde vuzuha varmadığınız takdirde, memle
ketin talihi üzerinde oynanan oyunları, kumarları 
önleyemezsiniz. 

Başbakanın beyanları, hadisenin devamı müdde-
tince hadiseyi tahrik etmiştir, bu bir. «Soykırım.» 
Hangi soykırım? «Alevi - Sünni meselesi.» Ne mü
nasebet. Hadisenin ne olduğu belli, basında yazılan 
belli, nasıl tahrik edildiği belli. 
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Keza Sayın Başbakan, vaki Genel Görüşme tale
bimizde de beyan ettiğimiz gibi, hâlâ bu hadiseler
den sonra ZDF Televizyonuna verdiği beyanatta da, 
«Kahramanmaraş'ta göçün olduğu doğrudur.» şek
linde, sanki «Göçünüz» şeklinde beyanda bulunuyor. 
Bu olmaz. 

Cumhurbaşkanı da Kahramanmaraş'a gitmelidir. 
Hadiseden iki ay geçmiştir. Büyük bir zelzele, tu
fan... Bir Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Kah
ramanmaraş'a gitmez mi? Bunu dahi yapmamıştır 
kıymetli arkadaşlarım. 

Vaktinizi işgal etmiyorum. Önergemiz sarihtir. 
Rica ediyorum, hadise görüşülmelidir. Kanunlardan 
sonra da görüşülmelidir. Herkes bildiğini ortaya koy
malıdır. Bu, geçiştirilecek bir konu değildir. Bundan 
sonrası için ibreti müessire olması bakımından Sena
tomuzun, mutlak ve muhakkak ne biliyorsa söyle
mesini, Hükümetin izah vermesini, icabında Hükü
mete ihtarda bulunmasını temin bakımından, vermiş 
olduğumuz bu önergenin kabulü lehinde oy kulla
nacağını tahmin ederek, beni dinlemiş olduğunuz
dan dolayı sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz 
ediyorum. Sağ olun efendim. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Orhan Ça
lış, buyurun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 

Konuya girmeden evvel belirtmek isterim; 1962 
yılından beri Yüce Senato * Genel Kurulunda 29 
tane genel görüşme talebinde bulunulmuş, bunların 
15 tanesi kabul edilmiş, 10 tanesi reddedilmiş, 4 ta
nesi de sahipleri tarafından geri alınmıştır. Mesele
nin önemini belirtmek bakımından, şimdiye kadar 
Genel Kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiş bazı ge
nel görüşmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. 

1962 yılından bu yana; 
Memleketimizin kalkınmasında ziraatimizin rolü 

ve zirai meselelerimiz, Zirai Gelir Vergisi hakkında 
Genel Görüşme, 

İçtüzük mevzuu üzerinde Genel Görüşme, 
105 sayılı Kanun üzerinde Genel Görüşme, 
Dış olaylar hakkında Genel Görüşme, 
Türk Petrolleri hakkında Genel Görüşme, 
1963 - 1964 ders yılında orta dereceli okullarda 

alınacak öğrencilere dair Genel Görüşme, 
Köy İşleri Bakanlığı icraat ve politikası hakkın

da Genel Görüşme, 
Kıbrıs konusu hakkında Genel Görüşme, 
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Öğretmenlerimize karşı girişilen baskılar hakkın
da Genel Görüşme, 

657 sayılı Kanun tatbikatıyla ilgili Genel Gö
rüşme, 

Ekonomimizin bugünkü durumu hakkında Genel 
görüşme, 

Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü hakkında 
Genel Görüşme, 

Sayın Zeyyad Baykara ve arkadaşları tarafından 
istenen, şiddet olayları hakkındaki Genel Görüşme, 

Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşları tarafından 
istenen, Türkiye'nin dış ilişkileri hakkındaki Genel 
Görüşme. 

Şimdiye kadar Genel Görüşme olarak görüşül
mesine karar verdiğiniz konular bunlar. Şimdi de 
huzurunuza getirilen, Kahramanmaraş olaylarıyla 
ilgili bir Genel Görüşme talebi var. Bir an için, şim
diye kadar görşülmesine karar verdiğiniz konular ve 
bu konuyu yan yana koyduğumuz zaman, bu konu
nun diğerlerine nazaran önemi ve memleketin bugün 
içinde bulunduğu sıkıntılı durumda taşıdığı ehemmi
yet anlaşılır. 

Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak Sayın 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 29 . 1 . 1979 tari
hinde 19.00 haber bülteninde, «Ülkemizde barış ve 
huzur ortamının sağlanmasında, herkesin kendisine 
düşen görev ve sorumluluğu en etkin bir biçimde ye
rine getireceğine inanıyorum.» diyor. 

Gene, Sayın Başbakan Bülent Ecevit, 23 Aralık 
1978 tarihinde, aynı gün saat 19.00'da yayınlanan 
haber bülteninde, «Uzun süredir yapılan mezhep kav
gası kışkırtmaları için belli ki, Kahramanmaraş uy
gun bir yer olarak seçilmiştir. Başka konulardaki gö
rüş ve ayrılıkları ne olursa olsun, herkesin sözünü ge
çirebileceği kesimlere barış çağrısında bulunmasını is
tiyor, Kahramanmaraş'ta önceki gün öldürülen ve sol 
görüşlü oldukları bildirilen iki öğretmenin dün kılına
cak cenaze namazları sağ görüşlü kişilerce engellen
miş, bunun üzerine olaylar çıkmıştı; kısa sürede ya
yılan olaylar sırasında üç kişi ölmüş, 37 kişi de ya
ralanmıştır» diyor ve o zaman İçişleri Bakanı olan 
Sayın İrfan Özaydınlı da, «Kahramanmaraş olayları
nın sol fraksiyonların tahriki neticesinde meydana gel
diği» hakkında da bir beyanı bulunmaktadır. 

Bütün bu olayların yanında, Yüce Heyetinizin ka
rarıyla, Sayın Senato Başkanı Sırrı Atalay'ın Başkan
lığı altında bir heyet halinde Kahramanmaraş'a gidildi 
ve Kahramanmaraş'taki durum, ilgililerden alınan bil
giler neticesinde bizzat mahallinde tetkik edildi. Ora-
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da bütün grup başkan ve başkanvekillerinin bulunduğu 
bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride şöyle bir kısım 
var: «Bu olayların sorumlularının, kim olursa olsun 
ve mutlaka cezalarını göreceklerinden kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. Yaraların en kısa bir zamanda sa
rılması için Parlamento Heyeti olarak üzerimize dü
şen görevi noksansız yerine getirileceğinden emin ol
manızı özellikle diliyoruz» diyerek, Kahramanma
raş'taki sayın halkımıza bu hususta bir bildiride bu
lunduk. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin, Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında, İçişleri Bakanı 
Sayın Hasan Fehmi Güneş Kahramanmaraş'la ilgili 
konuya geldiği zaman da, «Yargıya intikal eden bir 
olay olması nedeniyle, Anayasanın 132 nci madde
sine göre adalete olan saygımdan beyanda bulunma
yacağım» diyor. 

Ben, bu konunun üzerinde kısa bir süre durmak 
istiyorum. Anayasamızın 132 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında, «Görülmekte olan bir dava hakkında 
yasama meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması 
ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, veya 
her hangi bir beyanda bulunamaz» hükmü vardır. 
Bu, sadece suçlular ve mağdurlarıyla ilgili ve muay
yen davalara ait olan bir konudur. Halbuki, Kah
ramanmaraş olaylarını tek bir olay olarak mütalaa 
etmemiz mümkün değil. Memleketimizde uzun süre
den beri vukubulan olaylar zincirinin bir halkasını 
ve çok önemli bir halkasını teşkil etmektedir. Dün
yanın bir çok yerlerinde vukubulan olaylar ve İran' 
da tarihte görülmemiş bir biçimde yürütülmekte ve 
devam eden olaylar gözönüne alındığı takdirde, Kah
ramanmaraş'ın ne kadar büyük önem taşıdığı mey
dana çıkar. 

Size sadece şunu izah etmek istiyorum: Biz, Kah
ramanmaraş'a gittiğimiz zaman da Danimarka, İn
giltere, Amerika ve Almanya televizyonları oraday
dı. Bütün Batılı basınının, Kahramanmaraş olayla
rıyla ilgili olaraktan yakinen ilgilendiği bir gerçek
tir. Hepiniz olayları yakinen takibettiniz. Bu, Kah
ramanmaraş olaylarının, Türkiye Devletinin bekası 
ile iyi bir şekilde devamını temin bakımından ve re
jimimizin sarsıntısız bir şekilde, demokratik düzeni
mizin rahat ve iyi bir şekilde yaşayabilmesi bakımın
dan bu meselenin enine boyuna, her konusuyla bu
rada görüşülmesinde büyük yarar vardır. Sayın Zey-
yat Baykara ve arkadaşlarının vermiş oldukları anar
şiyle ilgili Genel Görüşme sırasında, kamuoyu ve 
bütün arkadaşlar ziyadesiyle faydalandılar. Bu Kah
ramanmaraş olaylarının yüksek huzurunuzda görü-
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şülmesinde, önerge sahiplerinden birisi ve bir üyeniz 
olarak büyük yarar görmekteyiz. Bunun lehinde oy 
kullanmanızı istirham eder, saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çolakoğlu. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Kahramanmaraş olaylarının ülkemiz için de, Ma-
raş için de çok önemli bir olay olduğu açıktır. Ger
çekten bu konu, benim komşu ilim olan Kahraman
maraş olayları Senatomuzda enine boyuna görüşül
meli, irdelenmelidir. 

Ne var ki, olayın tazeliği yargıya intikal ettiği 
şu günlerde bu olayı burada irdelemek, görüşmek el
bette yanlış sonuçları, yanlış birtakım beyanları bu
rada bizim ağzımızdan çıkartacaktır. 

«Anayasamızın buna engel olduğunu» benden 
önceki arkadaşım tevil ederek söyledi. 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Ben engel olduğunu 
söylemedim. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Yargıya intikal eden bir olay, yargının her hangi bir 
şekilde etki altında kalmasını önlemek için Anayasa
mız bu olayın, yargıya intikal eden olayların yasal 
meclislerde görüşülmesini engellemiştir. Anayasamı
zın bu engellemesinin dışında bu olayın deliller yönün
den nasıl saptırıldığının burada çok canlı bir örneğini 
yaşadık. 

Sayın Karaküçük arkadaşım, gündem dışı Kah
ramanmaraş olayları üzerinde konuşurken, bu olay
ların başlangıcını teşkil eden, sinemadaki bir dina
mit yahut bombanın patlaması olayının faili olarak 
sol eğilimli bir kişinin bu sinemada tahrik etmek, 
olay çıkarmak düşüncesiyle bir bomba patlattığını 
burada beyan etmişti; fakat bir süre sonra anlaşıldı 
ki, bombayı sinemada patlatan adam, o kişi değil, 
başka sağ eğilimli bir kişidir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Bugünkü konuşmada söylemedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
buyurmayın. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim, 132'ye kendileri giriyor. 

BAŞKAN — Evet. 
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SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, burada bu genel görüşmeyi isteyen değerli 
arkadaşlarını elbette çok iyi niyetle, halis niyetlerle, 
iyi duygularla bu mesele burada irdelensin, Hükü
mete yön verelim, bu olay hakkında Hükümeti uya
ralım niyetiyle konuyu getirmiş olabilirler ve benim 
kanıma göre de o niyetle getirmişlerdir; ama Sayın 
Karaküçük gibi çok değerli bir arkadaşım burada 
gündem dışı bu konu üzerinde 3'aptığı bir konuşma
da neredeyse olayın başlangıcının delilini tam ters 
bir yorumla, ters bir şekilde delil veriyordu. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Sayın Selâhattin Bey, Dahiliye Vekili söyledi; çok 
rica ederim... 

' BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. Siz 
de söylediniz, o da söylesin. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim, onu da söylesinler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, karşılıklı... 

BAŞKAN — Evet, ben müdahale ediyorum Sa
yın Çolakoğlu, siz buyurun devam edin efendim. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Sağ olun, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Şimdi, bu Kahramanmaraş olayı ve ülkemizin 
içinde bulunduğu diğer anarşik sosyal olaylar, acaba 
bu Hükümetin, bu Bakanın bir tutumu, bir politika
sı, belli bir davranışının eseri midir, yoksa yıllar yılı 
bu ülkeyi yanlış bir politikayla yürütenler, yıllar yılı 
ülkede.... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) - - Bir genel görüşme 
açılsın bunları o zaman konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, müsaade buyurun 
efendim. Şayet açılırsa, bunlar o zaman görüşülür. 
Siz lütfen umumi müzakere üzerinde görüşün. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, elbette bana yol gösterdiğiniz için 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin 
çok rica ediyorum. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Yalnız bu Genel Görüşme önerisinin yersizliğinin 
ne olduğunu da kısaca bir kaç cümle ile belirtmeme 
izin verin Sayın Başkanım. 
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Yıllar yılı bu ülkeyi cephelere bölüp, sağa - sola 
ayırıp, milliyetçiler - milliyetsizler kampları kurup, 
Kahramanmaraş gibi hassas bir ilimizde her gün sen 
Alevisin, bu Sünni, sen sağsın, bu sci kışkırtmalarım 
yapanların mı bir eseridir bu olaylar, yoksa bir gün
lük, bir yıllık bir tutumun mu eseridir? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Geçiştiremezsi
niz bu hadiseyi. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Çolakoğlu, Sayın Ço
lakoğlu... 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, keşke Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, istirham ederim, 
lütfen efendim. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, gösterdiğiniz yoldayım efendim. 
Keşke bu Genel Görüşme ile İçtüzüğümüz izin ver
seydi de, geçmiş hükümetlerin tutumlarını burada 
dile getirebilseydik, irdeleyebilseydik. Elbette çok 
daha isabetli, çok daha gerekli bir iş yapmış olur
duk. Şimdi, İçtüzüğümüz Hükümetin veya bir baka
nın belii bir konudaki tutum ve politikasının, genel 
görüşme konusu olacağını söylüyor. 

Burada Hükümetin veya Sayın İçişleri Bakanımı
zın hangi politikasının, hangi belli bir tutumunun yol 
verdiği olayım burada görüşeceğiz? Bu konunun gö
rüşülmesi; zannediyorum olayı saptırmak, olayın he
yecanından yararlanarak, politik, siyasal birtakım çı
karlar elde etmektir. Bu çıkarlara bu Parlamentoyu 
alet etmemek, günü geldiği zaman bu olayı enine 
boyuna irdelemek için bu önerinin karşısındayım ve 
reddedilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin. İçtüzüğümüzün 128 nci 
maddesine güre şartları yerine getirilmiştir. Önerge 
sahiplerinden birinin; konuşmasından sonra bir lehte, 
bir aleyhte iki sayın üyenin konuşması tamamlan
mıştır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Şöyle 
ki, Genel Görüşme açılıp, açılmaması hususundaki 
oylamayı; önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. (AP sıralarından 
«Kaça kaç» sesleri). 

Etendim, açıklamak zorunda değilim rakamları; 
ama 57'ye 51, oyla önerge reddedildi, 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince reddolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu : 1/626) 
(S. Sayısı : 886)) (Dağıtma tarihi : 10.2.1979) (1) 

BAŞKAN — Mali ve İktisadi İşleri Komisyonu
nun raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu müzakereler Anayasamızın 64 ncü maddesine 
göre yapılmaktadır. 

Müzakereler, diğer kanunların tabi olduğu usule 
tabidir. Ancak, bu kanun diğer kanunlardan önce ve 
ivedilikle görüşülür. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın üyelerin bilgi sahibi olmaları için raporu 

okutacağım. Çün'kü, Millet Meclisinde metin redde
dilmiştir. Bu haliyle Cumhuriyet Senatosu Mali ve 
İktisadi İşler Komisyonu yeni bir metin hazırlamıştır. 
Bu raporu, kısa olduğu için takdim ediyorum. 

(Mali ve İktisadi İşleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ben istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Konu, Türk Ticaret Kanununun 288 nci madde

sinde, şirketlerin kuruluşlarındaki 1/4 paylarıyla ilgili 
hususlar hakkında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye artırımında. Hazine ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerine ait paylar için, Kanunun öngördüğü 
mahallere yatırıîmamasmı getiriyor. 

Türk Ticaret Kanunu öze! bir kanundur. Ticaret 
hayatîmizi tanzim eden bir kanundur. Bunun naza
rında; özel kişiler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve 
diğer kuruluşlar eşittir; mefhum devlet karşısında 
eşittirler. 

Bu şekildeki ticari ortaklıklarda, Kamu İktisadi 
Teşekküllerine ve diğer teşekküllere bir ayrıcalık ge
tirdiğimiz zaman, Anayasanın koyduğu eşitlik pren
sibine aykırı bir hüküm getirdiğimiz zaman durum ne 
olur''.. 

Siz bu metni kabul etmek suretiyle Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine kanunda gösterilen payı yatırmamala-

(1) 886 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

rını öngördüğümüz zaman, diğer özel kişiler de bu 
vaki eşitsizlik nedeniyle Anayasa Mahkemesinde bir 
iptal davası açılmasını temin ettirdikleri zaman da 
yasa yollarıyla, onlar da bu hükümden istifade eder
ler, onlar da aynı şekilde pay yatırmazlar. Halbuki, 
şirketlerin kuruluşundaki emniyet ve kamu düzeni ba
kımından bu payların yatırılmasında büyük gerek 
bulunmaktadır. 

Anayasanın eşitlik prensiplerini bozmamak ve ka
nun nazarındaki eşit kuruluşlar arasında ayrıcalık ve 
tercihler yaratmamak bakımından sakıncalı bulunan 
bu fıkranın eklenmesinde zarar görmekteyiz. Bu ba
kımdan, Millet Meclisinin bunu ret kararı yerindedir. 
Komisyon metninin reddedilmesini Grubumuz adına 
arz ve istirham ediyorum. Hepinize saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye?.. 

Sayın Sarlıcalı. Buyurun efendim. 

NFJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesinde ano
nim şirketlerin sermaye artırımı taahhütleriyle ilgili 
bu değişiklik yerindedir. Tasarı ciddi bir gereksinmeyi 
ve uygulamadan edinilen deneyler sonucu varılan 
bazı ihtiyaçları yerine getirmektedir. KİT'lerin bu yol
daki tutumlarıyla özel kesimdeki anonim şirketlerin 
durumları aynı değildir. Anonim şirketler bilindiği 
gibi sermaye artırımlarını önceden ilan ederler ve or
taklarından apelleri talep ederler; ama KİT'lerdeki 
uygulama bunun tamamen aksinedir. Çünkü, KİT'le
rin kaynakları sonradan, oluşmaktadır. Bütçe kanun
ları vasıtasıyla oluşmaktadır. O nedenle ikisini aynı 
paralelde görmeye olana'k yoktur. 

Bu özel durumu saptamış olan kanun teklifçisi, 
KİT'lerde Türk ekonomisini tümüyle ilgilendiren ve 
genellikle hemen hemen hepsinde sermaye artırımını 
gerektiren bu ihtiyaçlar karşısında KİT'lerin sermaye 
durumlarının bütçeden karşılanması (Tekrar ediyo
rum) ve kaynaklarının sonradan oluşturulması bakı
mından özel şirketlerdeki durum ile farklı bir karak
teri vardır. O sebeple bu tasarı bu ihtiyacı karşılamak 
için getirilmiştir. Yerindedir, isabetlidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen başka sa
yın üye?.. 
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Komisyona en son söz vereyim müsaade ederse
niz. Komisyon istediği zaman öncelik alır; ama so
nunu bağlarsanız daha iyi olur. 

Sayın Kafaoğlu, buyurun efendim. 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ticaret Kanununda, anonim şirketlerin kurulma

sıyla ilgili ve sermaye artırılmasıyla ilgili taahhüt 
edilen sermayelerin c/c 25'inin tevdi edilmesi şartı bir 
kamu düzenleme hükmü olarak konmuştur, ki ano
nim şirketleri kuranlar taahhüt ettikleri sermayelerin 
ani kuruluşlarda % 25'ini ödeyerek şirket kuruluşunu 
temin etsinler diye. Aynı husus sermaye artırımların
da da, artırmada kararlaştırılan miktarın, taahhüt 
eden; yani hisselerin eski sahipleri taahhüt ederler, 
rüçhan haklarını kullanırlarsa onlar alırlar, taahhüt 
ettiklerinden c/c 25'ini yatırırlar. 

Devletlerin iştirak ettiği şirketlerde, anonim şir
ket şeklinde kurulmuş, «KİT» diyoruz biz buna; 
yani devlet de iştirak ediyor. Her hangi bir sermaye 
tezyidi olduğunda, devleti bu kamu nizamını tesis 
bakımından, sermayenin ödenmiş olmasını temin için, 
devletin aradığı bir şartı «Devlet ve iktisadi teşebbüs
ler için aramayalım» diye Bakanlar Kurulu kendine 
verilen yetki içerisinde bir kararname sevk etmiş ve 
bu kararname yürürlüğe girmiştir. 

Millet Meclisinde bu kararnamenin kanunlaşması 
için gelen teklifi Millet Meclisi reddetmiş. 

Benim görüşüm, Millet Meclisinin reddinde isa
bet olmadığıdır. Çünkü, zaten biz yıllardan beri Büt
çe kanunlarına koyduğumuz hükümlerle bu işi yapa
rız. Yani her hangi bir şekilde Sümerbankm Şeker 
Şirketindeki hisse senedi iştirakini artırdığımız za
man, «Sümerbank ,hemen bunu yatır da ondan sonra 
bu sermaye taahhüdünde bulun» dedirtmiyoruz yani. 
Halen de durum böyle. 

Şimdi, benden önce konuşan sayın senatör arka
daşlarımız, «Eşitliği bozar şirketin ortakları arasın
da» dediler. Katiyen bozmaz; çünkü devlet taahhü
dünü yerine getirmeyecektir, diye bir şeyi devletin 
kendisinin kontrol ettiği bir kamu nizamını devlet 
ihlal eder diye burada eşitlik aramak anlamsız bir şey 
olur. 

Bu sebeple, Hükümetin teklifi lehinde, Miliet Mec
lisinin Kanun tasarısını reddeden hükmünün Cumhu
riyet Senatosunca benimsenmemesini düşünüyorum. 
Cumhuriyet Senatosunun bu şekilde Millet Meclisinin 
kabul etmediği metni tekrar Millet Meclisince tetkik 
edilecek şekilde, bizim Hükümetçe gelen teklifi kabul 

ederek Millet Meclisinin bir defa daha tezekkür et
mesini temin etmemiz isabetli olur diye düşünüyo
rum, 

Saygılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Parlamentolar gündemine herhangi bir konu 
geldiği zaman, onu genel çizgileriyle bir defa or
taya koymak suretiyle bugün ve bundan sonra alı
nacak tedbirlerde bir anlayışa varmak yoluna gider
ler. 

Bence KİT'lerin yalnız bu maddedeki kendi 
kuruluşlarına amme kuruluşu olmalarına göre bir 
maddeden ibaret değildir sancısı. Evvela anonim 
şirketler statüsüne tabi olmasından öyle sakıncalar 
doğmaktadır ki, bugün gördüğünüz KİT'lerin bir 
kısmının bilançolarının onaylanmasına olanak bu
lunmaması kararları. Türkiye'nin kamu varlığında 
belkemiğini teşkil eden ve geleceğin Türkiye'sinde 
büyük ekonomik ve sosyal rolleri olan bu kuruluşla
rın anonim şirket statüsüyle yürütülmesinde son
suz sakıncalar vardır. Ben bu sözü alırken, bu ger
çeği huzurunuzda bir defa söylemek, aydınlatmak 
ihtiyacını duydum. 

Sayın senatörler; 
Hemen size söyleyeyim ki, kuruluşlarıyla gö-

nüllerdcki. yüreklerdeki düşünceleri, maksatlanyla 
Türk ekonomik ve sosyal hayatı içerisinde büyük 
önem taşıyan bu İktisadi Devlet Teşekküllerini ano
nim şirket statüsünün tümünden kurtulup bunlara 
kamu kontroiuyla beraber, ekonomik ve sosyal 
amaçlarına göre yönetilmesinin çarelerini bulmaz
sak, teker teker maddelerle bu işleri düzenleyeceği
mizi düşünmek, netice vermez. 

Bu düşüncemi bir defa huzurunuzda söylemeyi 
görev saydım. Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bir cümlelik bir madde, ama ilk defa insan oku
duğu zaman işin altında ne var, pek kolay kolay 
meydana çıkaramıyor. Biraz tetkik ettiğiniz zaman 
altında çok şey var bu maddenin, şöyle ki; 

Anonim şirketler Türkiye'de Anayasanın tanı
dığı haklar ve anayasal olarak herkesin müsavi 
muameleye tabi tutulması,.. Şimdi, siz bir anonim 
şirket kuracaksınız. Kanun demiş ki, «Dörtte bir 
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sermayenizi yatıracaksınız, diğerlerini taahhüt ede
ceksiniz. O taahhütlerinizi bankaya bloke edecek
siniz.» Ama Kamu İktisadi Teşebbüsleri böyle bir 
işe teşebbüs ederse, «Bunlar için» diyor, «Parayı 
bankaya bloke etmek bahis mevzuu değil. Ticaret 
Bakanlığına şirketi verir tescil ettirir, ilân ettirir, 
çıkarır.» 

Evvelâ kanun bakımından eşitsizlik var ortada. 
Yani, diğer gerçek kişilerle tüzel, kişilerin haklarını 
kullanması ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin hak
larını kullanması arasında 12 nci maddedeki eşit
sizliği ortadan kaldıran bir durum var. 

İkincisi : Sayın Tahtakılıç'ın fikrine katılma
mak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi Devlet Teşebbüslerini hakikaten bir ku

ruluş haline getirip, bir biçime getirmek istiyorsak, 
bunun yolu böyle teferruat kanunlarla, bir madde
lik kanunlar değildir. Esaslı olarak İktisadi Devlet 
Teşebbüslerine idare bakımından ne yön vereceksek, 
onu Parlamento olarak düşünmeliyiz. 

Böyle bir gün bir noktasından, ertesi gün 
başka bir noktasından tutarak, Kamu İktisadi Te
şebbüslerini, Hoca'nın dediği şekilde, hani tam «Ku
şa çevirir» hale getirdik. Bunun aslına inmek lâzım, 
aslını düzeltmek lâzım. Bu suretle de her gün me
selâ Kamu İktisadi Teşebbüsleri buraya gelir. Sadece 
ayrıcalıkları burada mı?.. Şimdi şirketleri kurarken, 
kanunun koyduğu, Ticaret Kanununun 288 nci mad
desinin koyduğu hükümleri burada diğer özel ve 
tüzelkişilerden ayırıp Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
bu imtiyazı verirsiniz, bunun yanında başka im
tiyazları yok mu?.. O zaman piyasadaki rekabet 
imkânlarını, ticaret imkânlarını bir manada Devle
tin şemsiyesi altında çalışan bunlara her türlü imkânı 
verirsiniz, diğer teşebbüsleri de sık boğaz edersiniz, 
ekonominin koyduğu kaidelerin dışına çıkarız. 

Bugün Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
500 milyarın üzerinde, 600 milyar civarında bir ser
maye ile çalışır, Devlete verdiği hemen hemen hiç bir 
şey yok. 600 milyar lira sermayenin dünyada büyük 
gelir getiren bir sermaye olması lazımdır. 600 mil
yarın karşılığı, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
bütçelerine bakınız, ne var?.. Hepsi zarar. 1.5 milyar 
zarar, 5 milyar zarar, 50 milyar zarar. Ne ge
tiriyor? Hem bütün bu imtiyazları tanıyacaksınız, 
bütün bu ayrıcalıkları tanıyacaksınız, Devletin kolu 
altında çalışacak, ondan sonra da Devletin bütçe
sine bir sürü yük getirecek... Bunu da böyle küçük 

i maddelerle, bir cümlelik kanun maddeleriyle ve Ana-
I yasayı ihlâl ederek çıkarmak uygun bir iş değildir. 
I Bence, böyle yapılsa ne olur?.. Böyle yapılsa hiç 
I bir şey de olmaz ama hani, sakallıymış adam da sa-
I kalını kesmiş, ertesi gün «Ne oldu?» demişler, «Fare 
I geçti» demiş. «Canım fare geçmeyle ne oldu? yıkayı-

verirdin. «Demiş ki, «Yol olur.» 

I Muhterem arkadaşlar; 
Yol oluyor böyle. Bir maddeyle, bir maddeyle, 

J bir maddeyle... Bir de bakıyorsunuz ki, ne kanunlar 
arasında irtibat kalıyor, ne müesseselerin bütünlüğü 
kalıyor, hepsi gidiyor. 

Benim şahsi kanaatim şu ki, bu meseleyi Millet 
I Meclisinin kabul ettiği şekilde, benimsediği şekilde 
I benimsemekte, hukukun bütünlüğü ve Anayasanın 
I eşitlik ilkesi bakımından fayda vardır. Kamu İkti-
I sadi Teşebbüslerine başka imkânlar verilecek ise, 
I tamamını düşünüp, tamamını bir şekil, altında bir 
I plan altında getirip, onlara bir şekil vermenin fay

dalı olduğu kanaatındayım. 
I Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AP sı

ralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Sayın Yüce buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname için Millet Meclisinin vermiş olduğu karar 
bendenizce yerindedir. Zaten bu hususta konuşmakta 
olan arkadaşlarımız. lâzım gelen izahlarda bulun-

} muşlardır. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet tanzim edicidir. Türk Ticaret Kanunu ti

caretle iştigal eden bütün kesimlerin ittiba etmesi 
gereken nizamları vazetmiştir. Devlet umumi mahi
yette olan bu Kanuna, ticaretle iştigal edenlerin ay
nen uymasını istemiştir. Binaenaleyh, tanzimci Dev
let, kendisinin sermayesini verdiği Devlet sektörü de
diğimiz ticari kısımla, özel sektör denen ticari kısmı 
birbirinden ayırt edemez. Onlara müsavi imkânları 

I verir. Nitekim, 440 sayılı Kanun İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hangi esaslara göre hareket edecek
lerini tarif ve tespit etmiştir ve özel hukuk hüküm
leri içerisinde icrayı ticaret edeceklerini ve diğerle
rinden herhangi bir veçhile ayrılığa sahip olamıya-
caklarını ilke olarak benimsemiştir. 

440 sayılı Kanun o kadar bu hususta titiz davran
mıştır ki, 8 nci maddesi ile sadece kendisine serma-

j ye vermiş olan Devlet denen unsurla, sadece 8 nci 
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maddede bir ilişki kurmak lüzumunu hissetmiştir ve 
o ilişki de o kadar zayıf bir ilişkidir ki, Kanunun 
ruhunu bozmasın diye, eşitlik prensibini zedeleme
sin diye o 8 nci madde, çok hafif bir tabirle, ilgili 
Bakanlık namı altında âdeta pamuk ipliğiyle bağlar 
şekilde bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Binaenaleyh, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ku

rulmuş olan birtakım anonim şirketlere iştiraklerinde 
payların ve artırılan sermaye paylarının ödenmesinde 
zorluklar vardır. Bu ödenme zorluklan bütçe kanun
larıyla bir ertelemeye tabi tutularak; zaten böyle bir 
tatbike tabi tutulmaktadır. 

Ancak muhterem arkdaşlarım; benim endişem 
şuradadır: Eğer eşitlik ilkesi bozulur ise öze] ke?:m 
ve oradaki anonim şirketlerin sermaye artırımlarında, 
özel kesimin ortakları ve kurulacak anonim şirket
lerde pay ödemelerdeki c/c 25'in zaman tahdili hu
susundaki bağlantıları, bu eşitsizlik nedeniyle Ana
yasa Mahkemesinde dava ikame etme imkânların! 
onlara bağışlar ve bu suretle bu imtiyazdan onlar da 
istifade etmek gibi bir yola tevessül edilirse, bundan 
Türk ekonomisi zarar görür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaten anonim şirketlerin yaşaması için bu payla

rın ödenmesi şarttır diyebilirimiz. İstedikleri kadar 
dava açsınlar, bu imtiyaza onların sahip olması! de
mek, şirketin işlememesi demektir. «Şirket kurmak 
arzuzunda olan insanlar böyle bir imtiyazla şirketle
rinin işlemesi için peşin bir girişimde bulunabilirler 
mi?» gibi, birtakım müdafaalar serdediîebilir; fakat 
muhterem arkadaşlarım, bu ticari âlemde şirketin iş
lememesini isteyenler de vardır. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinde açuacak 
bir iptal davasıyle özel kesimin de bu paylarda İk
tisadî Devlet Teşekküllerine tanınmış olan imtiyaz 
sahip olmaları, ekonomik hadiseleri tanzimle mükel
lef olan ve Ticaret Kanunu ile tanzim ctrrnk rn:r 
buriyetinde kalan Devletin vazetmiş olduğu sistem; 

bozabilir. İyilik getiriyoruz derken ekonomik siste
me bir çomak sokmuş olabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
fklisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden iauz'r 

için 440 sayılı Kanun çıktığından bu yana ve o Ka
nununun geçici hükümlerinden biri olarak Devlete 
verilmiş görevler vardır. Bugünkü Hükümette İktisa
di Devlet Teşekküllerinin bugünkü durumunun ıslah 
edilmesi icap ettiği lüzumunu kabul etmiş ve üstelik 
İşletmeler Bakanlığı gibi bir Bakanlık kurarak, bir 

koordinatör Bakanlık kurarak bunların tanzimini ar
zu etmiştir ve bu hususta çalışmalar vardır. 

Binaenaleyh, böyle bölük pörçük kanunlarla 
ve Anayasa Mahkemesinde iptali mümkün olacak 
bir hükümle tanzim edilmiş olan ekonomik hayatın, 
Ticaret Kanunu ile tanzim edilmiş olan şeklini bir
takım başkalarının da imtiyazlar almasına fırsat ve
recek şekilde değiştirmenin hatalı olduğunu bende
niz de ifade etmek i sı er, Millet Meclisi hükmüne uy
gun bir hükmün istihsalini Yüce Kurulunuzdan is
tirham eyler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Öner, Mali ve İk
tisadi İşler Komisyonu Başkanı, buyurun. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Benden önce konuşan arkadaşlarım görüşmekte 
olduğumuz Kanun Kuvvetinde Kararnamenin Türk 
Ticaret Kanununun 288 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine mütedair olduğunu belirtmiş bulunmak
tadırlar. 

Hemen şunu arz edeyim ki, bu uygulama yeni 
bir şey değildir. Bundan yıllarca önce bütçe kanunla
rına konulan bir hükümle Hazinenin ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin sermaye artırımlarında 1/4 pay
larının bloke edilmesi istisna edilmiş bulunmaktadır. 

1 Bu uygulama yıllar yılı devam etmesine rağmen, Sa
vın Adalet Partisi usul yönünden Anayasa Mahkeme
sine başvurmuş ve bütçe kanunlarına konulan bu mad
denin iptalini istemiştir. 

Adalet Partisinin iptal gerekçesi şudur : Deniyor 
ki; «Türk Ticaret Kanunu devamlılık arz eden bir 
kanundur. Bütçe Kanunu ise bir yıl için geçici süreli 
bir kanun bulunmaktadır. Binaenaleyh, devamlılık 
arz eden bir kanunda yer allan bir hükmün Bütçe Ka
nunu ile değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün de
ğildir.» Gerçekten bu gerekçe yerindedir ve Anayasa 
Mahkemesi bu gerekçeyi kabul etmiştir. Çünkü, Yüce 
Heyetin malumu olduğu üzere, her şeyden önce Bütçe 
Kanununun yapılış şekl'yle, diğer kanunlarda takip 
edilen prosedür birbirinden tamamen farklıdır. 

Binaenaleyh, gerek Adalet Partisinin itirazının ve 
çerekse bunu kabul eden Anayasa Mahkemesi kararı 
elbette ki, Anayasamıza ve yasalarımıza uygun bulun
maktadır. 

Şimdi, bu durum karşısında Hükümet ne yapmış?.. 
Hükümet, Anayasa Mahkemesinin bu emrine uyarak 
bunun bütçe kanunlarında yer almasını bir tarafa bı-

* rakarak, Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesine 
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bir fıkra eklemek suretiyle Anayasa Mahkemesinin 
emrini yerine getirmiş bulunmaktadır. Şekil bakımın
dan durum bundan ibaretti. 

Binaenaleyh, Hükümet, Anayasaya aykırılık değil, 
Anayasa Mahkemesinin kararma uygun bir davranış 
içine girmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, benden önce konuşan Adalet Partisine men
sup değerli arkadaşlarım bilhassa bunun Anayasaya 
aykırılığından, eşitlik ilkesini bozacağından bahsetti
ler. Biz Komisyonda bunu enine boyuna tartıştık. 
Anayasaya aykırı hiçbir ciheti olmadığı gibi. eşitlik 
prensibini de bozar nitelikte değildir. Çünkü, arz et
tiğim gibi, bu uygulama yıllar yılı devam etmiş bulun
maktadır. 

Kaldı ki, bu sermaye artırımlarının 1 '4*ünün ban
kalara bloke edilmesinin yegâne maksadı, üçüncü şa
hıslara karşı bir güvence yaratmaktı. Burada Hazine 
veya Hazinenin iştiraki olan KİT'ler; Hazinenin esa
sen kendisi bir güvencedir. Nasıl ki, mahkemelerden 
Hazine için bir ihtiyati tedbir kararı istendiğinde, Ha
zineden her hangi bir teminat istenmiyor. Çünkü, bu
rada Devletin kendisi bir güvencedir. 

Burada da aynı şekilde Devletin kendisi güvence 
olduğundan bu payların yatırılmasına gerek görülme
mektedir. 

Ekonomik yönden, malümuûliniz olduğu üzere. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri yıllık programlara tabi
dirler. Bu yillık programlar Bakanlar Kurulunun ona
yından geçtikten sonra uygulamaya konulur. Zaten 
yıllık programlarında, her hangi bir teşebbüse iştirak 
edecekleri düşünülmüşse, bunun kaynağını da belirt
mişlerdi; ama öyle hadiseler oluyor ki ticaret hayatın
da, daha önce düşünülmemiş her hangi bir iştirak söz 
konusu olabilir. O takdirde bunun sermaye artırımı
na gidilmesi. 1 4 miktarının bankalara bloke edilme
si her şeyden önce bu formaliteler dolayısıyla uzun 
bir süre almaktadır. Ticaret hayatı ise, böyle gecik
melere tahammülü olmayan bir durum arz etmekte
dir. 

O itibarla hem kaynakları atıl bırakmamak için 
ve hem de Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapacakları 
atılımlarda bir serbestiyet, bir elastikiyet vermek ba
kımından bu maddenin tedvini, arz ettiğim gibi, da
ha önce bütçe kanunlarında olan bu maddenin tedvini 
Ticaret Kanununa eklenen bir fıkra ile yerine getiril
miştir. Bunun Anayasaya aykırı bir ciheti yoktur, eşit
lik ilkesini ihlal eden bir durumu yoktur. Aksine, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine bir hareket, bir canlılık 
yaratacağı cihetle Komisyonumuzca olumlu bulun-
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muştur. Genel Kurulca da bunun kabulüne karar ve
rilmesini saygılarımla istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uyar. buyurun efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygı
değer senatörler; 

Ticaret Kanunununun 288 nci maddesine eklenen 
bir fıkra, bazı afkadaşlarımızca sanıyorum yanlış de 
ğerlendiriliyor. Bu fıkra yeni kurulacak bir şirket ve
ya İktisadi Devlet Teşekkülünün ortaklığı ile Hazi
nenin ortaklığı ile yeni kurulacak bir şirket için de
ğil. Kurulmuş şirketin sermayesinin artırımında, ar
tırılan payların ('( 25'inin yatırılması konusunda bir 
hareketlilik, seyyaliyet tanınması için getirilen bir 
hüküm. 

Bu bakımdan, bunun Anayasaya veya diğer ka
nunlarımıza aykırı diye bahsedilmesi söz konusu de-
ğiK 

Sayın Kafaoğlu buyurdular, Sayın Komisyon Baş
kanı da gerekli ölçüde temas eltiler. Yıllar yılı bütçe 
kanunlarına, İktisadi Devlet Teşekkülünün veyahut 
Hazinenin kurulan şirketlere ortaklıkları konusundaki 
sermaye paylarının hemen ödenmesi imkânsızlığı kar
şısında, bütçe imkânları karşısında bu ödemelerin 
gecikmesi hakkında hükümler konuyor idi. Şirketle
rin daha süratli çalışması, ticari ve iktisadi hayata 
d ıha fazla etkinlik sağlaması bakımından bu gibi hü
kümlere ihtiyaç var idi. Anayasa Mahkemesi bütçe
ye. bütçeden başka hükümler konamayacağı gerek
çesiyle bütçe kanunundaki bu hükmü iptali karşısın
da elbetteki bu işlerliği sağlamak için kabul etmiş bu
lunduğumuz kanun kuvvetindeki kararname çıkar
ma yetkisi ile ilgili Yetki Kanunundaki hükümlere 
dayanarak, 288 nci maddedeki bu hükmü daha süp-
leks bir hal tanımak için böyle bir madde getirmiş, 
Bu gayet yerinde bir şeydir yine kurulan bir şirket 
için değil, evvelce çalışan şirketin sermayesinin ar
tırılmasıdır. 

Birçok arkadaşlarımız gayet iyi bilirler ki, Dev
lete birçok konularda öncelik tanınır. Mesela, Devlet 
mallan haczedilemez. O halde bu eşitliği neden boz
muş?.. Kanun getirmiş. Anayasa getirmiş. Bu eşitsiz
lik eskiden beri, yıllar yılı vardır. İcra İflâs Kanunun
da Devlet mallarının haczedilemeyeceği hükmü geti
rilmiştir. 

O halde bunun hiçbir zaman Anayasaya aykırılı
ğı söz konusu değildir ve bu da İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve Hazinenin ortak olacağı anonim şir
ketlerdeki sermaye paylarının artırımından dolayı 
rr 25"lerin yatırılması şartını öncelikle şirketin daha 
fazla faaliyette bulunabilmesi için. daha etkin olabil-
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mesi için geri bir zamana ertelemesi, imkânlar ölçü
sünde paranın yatırılmasında hiçbir sakınca olmadığı 
kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kafaoğlu. 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

Ticaret Kanununun bir maddesinde Devlete ve 
Devletin iktisadi teşebbüslerine bir istisna hükmü ge
tirilmesi, burada bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 
politikamızın temelinde münakaşaya yol açtı. 

Sayın Tahtakılıç buyurdular; «Bunun bir kanunla 
hepsini birden ele alalım, yapalım...» Türkiye Cum
huriyeti, Devlet eliyle kalkınma yolunu seçtiği zaman 
bunu temel kanunla düzenlemiş. 3460 sayılı bir Ka
nunumuz vardı ve 3460 saydı Kanun, 440 sayılt Ka
nun yürürlüğe girinceye kadar devam etti. Türkiye 
Cumhuriyetinin temel, politikası, aslında sermayesinin 
tamamını Devlet koyarak iktisadi teşebbüste bulunur
du; yani bu şirket halinde iştirak, bilahara bizim çok 
partili döneme girdikten sonra hâsıl olmuş Devletin 
iştirakleri için bir trick'dir bu. Böyle bir uygulama 
başlamıştır; Devlet sermayesi ön vererek özel teşeb
büsü etrafında toplasın ve özel teşebbüs, sermayele
rinin gücü yetmeyecek yatırımlara da katılabilsin 
hedefiyle böyle bir şey yapılmıştır. 

44C sayılı Kanun tedvin edilirken, biz illa da te
mel politikada bir değişiklik yapılmasın fikri üzerinde 
ısrar etmişizdir. Devlet (/( 51'den aşağı iştirak et
mez. Yani kendi sermayesini başkalarının kontrolüne 
koydurmaz diye bir hüküm getirmişizdir; ama daha 
önce 1950 - 1961 arasındaki iştiraklerde <"c 20. rr 25, 
r/r 35, c/c 49 iştirak ederek. Devlet şirketlerden his
se senedi almak suretiyle kendi sermayesini özel te
şebbüs idarecilerinin emrine vermiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karma te
şebbüs... 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Devletin karma teşebbüs yapması, illa da «Devlet 
(/r 51 sermaye ile iştirak etmesi halinde karma teşeb
büs olur» diye düşünmüştür kanun vazıı aslında: fa
kat eskiden kurulmuş bu şekildeki şirketleri de mu
hafaza etmişizdir geçici hükümlerle. 

Şimdi bu şirketlerin işlemesinde eğer böyle bir 
hüküm olmazsa temel sorun ne oluyor?.. Bir serma
yede, Hazine veyahut da İktisadi Devlet Teşekkülü 
eğer Ç7C 26'nın altında bir iştirak hissesine bahipse, 
bu takdirde % 76 sermayeyi artırır. Hazine veya İk

tisadi Devlet Teşekkülü her hangi bir şekilde serma
ye artırımını kontrol edemez; ama Hazine c/c 26'nın 
üzerinde bir hisseye sahip ise, o takdirde Hazine kon
trol eder. Sermaye artırımına taraftar olmaz, sermaye 
de artırılmaz. 

Demek ki. bir İktisadi Devlet Teşebbüsü ortağı 
bulunan bir anonim şirket, eğer c/r 26 Hazine hissesi 
yahut İktisadi Devlet Teşebbüsü hissesi mevcutsa illa 
da onun sermaye artırma imkânını takip etmek mec
buriyetindedir ve ortaklar da; «Biz bunu tevdi edeme
yiz. Yıllık bütçeye, yıllık programa koyamadık. Tev
di edemeyeceğimiz için, sermaye artırımına katılmı
yoruz» demesini zaten istemez öbür ortaklar. Çünkü, 
Devletin sermayesini kullanan ortaklar, «Devlet iş
tirak etsin de ben Anayasa Mahkemesine gideyim bu 
maddeyi iptal ettireyim. Devletin iştirakini önleye-
yim» diye düşünmez; yani böyle bir şey mevzuubahis 
değil. 

Burada bir zorluğu yenmek istiyor, Hükümetin 
getirdiği tasarı. Bu zorluk ne? Hazine mümessilleri 
yahut KİT mümessilleri (Bir anonim şirket şeklinde 
teşekkül etmiş, KİT diyoruz biz bunlara şimdi.) böyle 
bir şirketin umumi heyetine giriyor. c'f, 51 sermaye
ye sahipse yahut da f/( 30 sermayeye sahipse, «Ben 
bu sene tevdiat yapamam. Gelecek sene bütçeye koy
mam lazım, yahut da programa koymam lazım; bu 
sebeple tevdiat yapamam.» dediği zaman, ortaklar; 
«Tevdiat yapma sen; ama sermayeyi artıralım.» de
mek imkânına sahip değiller. Çünkü Hazine de, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri de tevdiat yapmak mecburi
yetinde oluyor. 

Bu sebeple her hangi bir şekilde şirket halinde ta-
azzuv etmiş Devlet iştiraklerinde diğer ortakların, 
Hazineyi iştirak ettirmeleri için açılan bir yoldur as
lında bu. Yani. «Sen tevdi etme. Gelecek sene büt
çeye koy. programına koy. bilahara iştirakini sağlar
sın.» Çünkü ödemeyecek anlamına gelmiyor bu. İp
tidai bir tevdiat yapmıyor; yani. bu tevdiatı yapma
dan taahhüt etmiş olmaz. Hazinenin sözüne itimat 
ediliyor. İktisadi Devlet Teşekkülünün sözüne itimat 
ediliyor. «Senin tevdiat yapmana lüzum yok, bu ser
mayeyi ödeyeceğini kabul ediyorum ben.» diyor. Ya
ni, bir sermaye artırımı teklifi ile karşı karşıya kalın
ca Hazine, «Evet. sermaye artsın, bu teşebbüs büyüdü, 
cirosu büyüdü, yeni yatırım yapacak, sermaye art
ması lazımdır; ama ben şimdi tevdiatta bulunamam. 
Bu sebeple şimdi sermayeyi artırmayalım.» deyince, 
her sene İktisadi Devlet Teşekkülleri Hazine idare
mizle gelir programını yaparken; «Biz geçen sene ser-
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maye artırımını bu şekilde engelledik. Bu sene bizim 
programa koyun.» diye İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Hazine politikasını bir sene evvelden tespit etme du
rumunda kalıyor. 

Bu, Hazinenin aslında kendisine güvensizliğinden 
değil, bütçeden geçecek formaliteler, kamu teşebbüsü
nün yavaş işleyen düzeni nedeniyle getirilen bir mü
essesedir. Her hangi bir şekilde özel teşebbüs ortak
larının hukukunu ihlal edecek bir husus burada yok
tur ve bu sebeple de her hangi bir şekilde dava açı
lacağını ben katiyen tahmin etmem. 

Sayın senatörler; 
Sonra, üzerinde en çok duracağımız nokta şu : 

Türk Ticaret Kanunu şirketleri organize etmiştir. 
Devleti organize etmemiştir. Yani, biz Türk Ticaret 
Kanununun içerisine Devleti sokmuşuz. Sokarken 
bir istisna getirmek durumunda olacaksınız. Çünkü, 
diğer teşebbüsler gibi hareket etme gücüne sahip olan 
bir şey değil, Neden? Büyük bir kamu cihazı var, 
Parlamento kontrolü var, bütçe sistemi var, Kamu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri programı var, KİT Ko
misyonu var... Yani bu kadar büyük bir murakabe, 
her hangi bir ortağın, «Ben c/c 25'ini tevdi ediyorum» 
demesi kadar kolay değil. Eğer Devletin, istiyorsak ki, 
Devlet, Türkiye'de özel teşebbüsünü etrafında top
layacak. onlara destek olacak yatırımlar yapacaktır; 
bunu istiyorsak, böyle bir hüküm getirmekte o poli
tikanın icrası için de fayda vardır. 

Bu sebeple ben. Millet Meclisinin bu teklifi red-
dinde katiyen isabet görmüyorum. 

ŞJmdi. «İktisadi Devlet Teşekküllerinin istisnası» 
diye buyurdular burada. Başka ülkelerde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri vergiye tabi değildir. Biz bu istis
nayı yapmamışız; Türkiye'de vergiye tabidir İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve çoğu zararının sebebi de o ver
gilerdir. Detaya inilirse, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin durumu o vergilerdir. İsveç'te. Norveç'te, Fin
landiya'da iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuş 
kurumlar katiyen kurumlar vergisine tabi değildir. 
Türkiye'de tabidir ve Türkiye'de Kurumlar Vergisi 
nispeti <-/r 25'tir; İktisadi Devlet Teşekküllerinin nis
peti f/( 35'tir. Yani, üstelik Kurumlar Vergisini daha 
da yüksek nispette ödüyor. 

Bu sebeple biz İktisadi Devlet Teşekkülleri aley
hine epeyce ayırım yapmışızdır. Bu. da, İktisadi Dev
let Teşekkülleri lehine bir ayırım değildir. Aslında, 
yine de Türkiye'de sermaye terakümünü temin ede
bilmenin bir yolu olarak düşünülmüştür. İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bir imtiyaz değildir bu. Yani, 
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bunun üzerinde iyice bir fikir birliğine varmamız la
zımdır. Bu, İktisadi Devlet Teşekkülü için imtiyaz 
değildir. Çünkü, o sermayeyi ödeyecektir. 

Tevdiat... Tevdiat yapacaktır. Devlete güveniniz 
yok mu tevdiat yapmak için?.. Ortakları güveniyor; 
«Sen tevdiatsız iştirak edebilirsin.» diye. Bu zamana 
kadar devam ettiriyorlar muameleleri. 

Adalet Partisinin açtığı davada iptal edilmesinin 
sebebini Sayın Uyar veciz bir şekilde ifade ettiler. 
«O bütçe kanunuyla olmaz usul yönünden» diye iptal 
edilmiştir. 

Bu şekilde kanuni. Anayasa uygun bir şekilde dü
zenlenmiş bir hükümle müesseseyi organize etme
mizde, bu müesseseyi yaratmamızda her hangi 
bir şekilde Anayasaya aykırı bir hüküm de yok
tur, İktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuatımıza 
aykırı bir hüküm de yoktur. Muhasebei Umu
miye Kanununa aykırı bir hüküm de yoktur ve 
tamamen Türkiye Cumhuriyetinde sermaye birikimini 
temin etmek için bulunmuş yolun daha seyyal kulla
nılmasını temin için bir yeni tedbirdir. Bu sebeple 
ben, Senato Komisyonunun raporunun aynen kabu
lünü Yüksek Senatonun takdirlerine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Başkaca da 

tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye yok. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben is

temiştim efendim. 
BAŞKAN — Hayır, istemediniz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Söz is

tedim, zatıâlinizin de haberi var. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İste

dim: fakat siz öyle biliyorsanız fark etmez. 

BAŞKAN — İstemediniz. Farkında değilim öy
leyse. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben is
tedim, zatıâliniz de gördünüz zaten. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

288 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ortaklık biçimindeki kamu iktisadi teşebbüsleri

nin sermaye artırımında, Hazine ve kamu iktisadi te
şebbüslerine ait paylar için bu hükümler uygulan
maz.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun hükmünde Kararname 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükmünde Kararnameyi 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler; 
Bir hususu zabıtlara geçmesi bakımından arz et

mek istiyorum : 

Daha önce gruplar tarafından verilmiş bir öner
geyi oyladım. Önergede, gruplar öncelik teklifinde 
bulunmuşlardır. Bu öncelik teklifi haklan yoktur. 
Ancak, bu önerge ile Yüksek Heyetin temayülü tes
pit edilmiş olur. Bir de, çalışma süremiz uzatılmış 
oldu. 

3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sa
yılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adale! Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 685; C. Senatosu : 
2/146) (S. Sayısı : 892) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, öncelik talebinde bulunan 
önergeler var, onları takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerin Temel Hükümleri hakkındaki 26.4.1961 

tarih ve 298 sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklen 
meşine Dair Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulundaki görüşme süresi 27 Şubat 1979 ta
rihinde sona ermektedir. 

(1) 892 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir, 

Bu nedenle 892 S. Sayıyla Cumhuriyet Senatosu
nun 20 Şubat 1979 tarihli Gündeminde yer alan tek
lifin, Gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Gündemdeki 892 sıra sayılı Kanun 
teklifinin diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunun okunup, okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
Kanun teklifinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki 26 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanuna aşağıda yazılı bir geçici madde 
eklenmiştir. 

Geçici madde — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sa
yılı Kanunun 24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı Ka
nunla değişik; 35 ve müteakip maddelerine göre bü
tün Türkiye'de 1979 yılının Mart ve Nisan ayları için
de yapılması gereken seçmen kütüklerinin denetimi 
bir ay ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 1979 yılına 
münhasır olmak üzere sadece Cumhuriyet Senatosu 
üçte bir yenileme seçimlerinin yapılacağı C Grubu 
illeri ile boşalan Cumhuriyet Senatosu üyelikleri ve 
milletvekillikleri için ara seçimi yapılacak illerde ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

— 488 — 
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Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Mec
lisi : 2/606; C. Senatosu : 2/147) (S. Sayış, : 893) 
(Dağıtma tarihi : 19.2.1979) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun teklifiyle Ko
misyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

Komisyonumuz, anılan teklifin bir an önce yasa
laşmasıyla pek çok sayıda memur ve emekliye sağ
layacağı yararı gözeterek. Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Adı geçen teklifin, Gelen Kâğıtlara Ek'ten günde
me alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, gö
rüşmeleri bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 893 S. Sayılı Kanun teklifinin Ge
len Kâğıtlara Ek'ten gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 893 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.* 

893 sıra sayılı Kanun teklifinin öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin Miilet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
nun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜR'K (Sivas) — Söz istiyorum. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muha

lefet şerhimi açıklayacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika tespit edeyim efendim. 
Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
C. Senatosu 893 Sıra Sayılı ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Yasasına Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkındaki Yasa Teklifinde tüm DevJet memurları
nın kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı 
kademesine yükseltilmesi hükmü getirilmiştir. 

Bugünkü hayat pahalılığı karşısında sendikal hak
lardan yoksun olan Devlet memurları için maddi bir 
olanak sağlanmasının karşısında değilim. Yalnız doğ
ru dürüst sınıflandırılmamış ve derecelendirilmemiş 
bir memur hiyerarşinin katsayısını hep birden bütün 
dereceleriyle yükseltmek; aslında bozuk olan dere
celendirilmeyi ve sınıflandırılmayı hayat pahalılığı ne
deniyle yükseltmek, yasalardaki terfi ve sicil sistemin
deki gelişmeleri ve esasları hiçe saymak olur. 

Kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı 
kadrosuna yükseltmek, terfi için gerekli esas ve iş
lemleri tümden bir tarafa atmak, hem anayasal, hem 
de 657 sayılı Yasanın esaslarına aykırıdır. Bu, Ana
yasaya aykırı olduğu kadar, 657 sayılı Yasada tespit 
edilen, bir memurun neye göre terfi edip, neye göre 
derecelendirileceği ortadayken, bunların hepsi yürür
lükteyken, bunları hiçbir şey değilmiş gibi, bunları 
hiç ortadan kaldırmadan, bir defaya mahsus olmak 
üzere de olsa, bunları hiç dikkate almadan böyle bir 
yasanın getirilmesi büyük adaletsizliklere neden ol
maktadır. 

Hep birden terfi» diye bir hukuk ve disiplin an
layışı yoktur; olamaz. Çalışan ve çalışmayanı aynı 
değerde kabul edersek hem yasada belirtilen hem de 
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vicdan ve ahlaki yöndeki düşüncelerin hepsini bir ta
rafa bırakmış oluruz. Böylece ikinci derecede sittinse
ne kalacak olan, terfisine hiç olanak olmayan, aldığı 
raporlarla hiç mümkün olmayan insanı siz birinci 
dereceye yükseltirseniz, şimdiye kadar yapılan teftiş 
sistemiyle ortaya konan esasları da çiğnemiş olur
sunuz. 

Öte yandan birinci derecenin dördüncü kademe
sine gelen Devlet memurlarının ne günahı var; ne 
kabahatları var bunların?.. Başarı göstermiş, çalışa
rak bu dereceye gelmişlerse (ki, bunlar belki de Tür
kiye'nin, ülkemizin en seçkin, en başarılı insanlarıdır) 
onlara hiçbir şey vermezseniz; birinci derecenin dör
düne gelenlere ancak bu kürsülerden «Selam size» di
yecek bir ortamı yaratırsanız, hanki hukuk düzeniy
le, hangi adaletle, hangi hakça düzenle ilgilidir ve 
bağdaşacaktır bu?.. 

Aslında, yüksek derecedeki yığılmayı taşınmaz ha
le getirecektir bu getirdiğimiz sistem. İkinci ve üçün
cü derecedeki devlet memurlarını «küt» diye birinci 
derecenin yanına oturtuyorsunuz ve bu yığılmayla 
da Türkiye'nin Devlet memuru sistemindeki piramidi 
tersine çeviriyorsunuz. 

O bakımdan, bu Yasanın hazırlanışı hem hukuk 
(lü/tni bakımından, hem Anayasal yönüyle, hem de 
mevcut yasalardaki esaslar bakımından ve hem de 
sosyal adalet bakımından ters bir iş olmuştur. 

Bazı yüksek dereceli memurların gösterge rakam
larını artıracağız... Bu hüküm de var başka bir ya
sada. Getiriyoruz; bununla da birinci derecenin dör-
dündekine hiçbir şey vermiyoruz. (Bazılarına veri
yoruz: o yasa gelince konuşacağız) Müsteşara veri
yorsunuz; mesela, Orman Bakanlığının 30 milyarlık 
sorumluluğunu verdiğiniz Orman Genel Müdürüne 
hiçbir şey vermiyorsunuz. Yani, bunu da bir esasa 
bağlamıyoruz. Yani, birinci derecenin dördünde, bi
rinci derecede olup, 1, 2, 3 kademe veya 4 ncü ka
demesine gelmiş olan memurlara bir şey kazandırmı
yoruz. Biz, bunları çağırmışız, demişiz ki; «Siz ba
şarılı insanlarsınız. Geliniz, Türkiye'nin bugünkü kal
kınmasında, bu darboğazdan çıkışta siz şu genel 
müdürlükleri alın, bu sorumlulukları üzerinize alın...» 
Yan ödemesi yok, başka bir durumu yok: bunu ge-
tirivermişiz ve böylece onları bir tarafa bırakmışız. 

Sayın üyeler; 
O nedenle bu yönde bir adaleti sağlamak yönüy

le ben şahsen birkaç önerge vermek istiyorum ve bir 
örnek de vermek istiyorum. 

Hatırlarsınız, bundan iki sene veya üç sene önce 
askerlere; yani generallere katsayılar verdik, katsayı 
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üzerinde gösterge rakamları verdik. Meselâ, «Tuğge
neraller 2CC» dedik; «Tümgeneraller 300, korgene
raller 400, orgeneraller 500, ordu kumandanı 6Cı0, 
Genel Kurmay Başkanı 800» diye bir derecelendirme 
yaptık. Burada baz; müsteşarlara vereceğiz, onun ya
nında müsteşar muavinine hiçbir şey vermeyecek
siniz; genel müdürlere hiçbir ş;y vermeyeceksiniz ve 
sorumlulukları daha ağır olan insanlara hiçbir şey 
vermeden «çalış» diyeceksiniz. Bunda verimlilik ol
maz. Bununla ilgili olduğu için söylüyorum. O ka
nun gelince ayrıca konuşacağız. 

Dördüncü kademede olanlara herhangi bir zam 
getirmediğimize göre, aylıklar yelpazesini daraltmak
tan başka bir işe yaramıyor bu. En az aylık alanla 
en çok aylık alan arasındaki açıklık biraz daha aza
lacaktır. Çalışma ve başarı yavaşiayacaktır. Çalışan
la çalışmayan bir tutulduğu zaman, böylece bir prim 
verdiğimiz zaman bu çalışma düzenindeki geiişme-
yi de, bu düzeni de bir yerde sarsmış olacağız. Bu 
gibi yarım yamalak önlemlerle sosyal adalet zedele
necektir. 

Bu n-denle birer derece verilmekle 15 nci derece 
de kendiliğinden kalkmış oluyor; bunu da kaldırmı
yoruz. Yoksa kalkmazsa yapılan düzenlemeye aykırı 
olur. Bakın bu da var. Benim şahsi görüşüm her de
lene en az üç kademe içerdiğinden ve bir yukarı de
receyi öngördüğünden, hakça bir düzenin ve sosyal 
adaletin yerine getirilmesi için, birinci dereceye de 
üç kademe daha verilmesi gereklidir. Bir defaya mah
sus olmak üzsre bu yapılmal.dır. Yoksa, düpedüz 
adaletsizlik çıtadadır. Bunlar yapıldığı takdirde, me
muriyete ilk girişteki derece ve kademelerin yeniden 
düzenlenmesi gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde 
ise. memurluk mesleğine, yıpranma, verimsizlik, ada
letsizlik getirecektir ve bu düzen; yani hiyerarşi, sı
nıflandırma, derecelendirme düzeni de bozulmuş ola
caktır. 

O nedenle en düşük dereceden, en yüksek dere
ceye kadar her dağıtılan hak, aynı güçte ve aynı 
eşitlikte olmalıdır. O zaman Devlet memurlarının ça-
lışmalanyle kazandıkları, başarılarıyle ulaştıkları yer
lerdeki çalışmalarının daha da başarılı ve randımanlı 
(verimli) olmas. etkilenir. Onun dışında, bir verim
sizlik ortaya çıkabilir ve daha çok bu üst derecelere 
gelmiş elan ve bilhassa birinci derecenin dördüncü 
kademesini alan birçok Devlet memurları, verimsiz 
bir çalışma düzeni içine girerler. 

Bu 'nedenle ya bu yasa teklifiyle halledilmeli, ya
hut da kanun gücündeki Kararnameyle Bakanlar Kuru-
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lu bunu mutlaka çözümlcmelidir. O da mümkündür. 
Yani, genel müdürler ve genel müdür seviyesindeki 
insanlar için kanun gücündeki kararnameye daya
narak bunlar çözümlenebilir. Bu yöne de gidilmeli
dir. Burada eğer ilgili Hükümet temsilcileri bunu ifa
de ederlerse, belki oyumu müspet kullanacağını. 
Yoksa, bu adaletsizlik giderilmezse, bu yasa teklifine 
olumsuz oy vereceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)_. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın' 

Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurun. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI

OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun çok değerli üyeleri; 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 
kanun teklifi; asl.nda Türk Devlet hayatının hiyer-
arşlk kademeler içerisindeki çalışmasını disipline ede
bilecek olan Personel Kanununun yıllarden beri Tür
kiye'deki uygulamasının kemaliyle bizi istenin neti-
ceya götüremem iş olmasından neş'et etmekte ve bu
nun yanında, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı 
içerisinde bugünkü beceriksiz politikaların Türkiye'de 
uygulanmasından en çok mağdur olan bir kitle olan 
Devlet memurlarını Devleti yönetenlerin sebep olduğu 
•kölü ekonomik neticelerin ağır yükünden kurtarabil
mek amacıyla onlara bir şeyler verebilmenin siyasi 
tercihini ortaya koymaktadır. 

Meseleyi böylece vazettikten sonra şu konuya dik
katlerinizi çekmek isterim: 

1970 yılında 657 sayılı Kanunu tamamlayan 1327 sa
yılı Kanunun çıkışı, gerek 657 sayılı ve gerekse 1327 
sayılı Personel Kanunları (Hizmet - ücret ilişkilerinin 
organik bağını devlet hayal .'.id a disipline edecek olan 
•bu kanunlar), maalesef üzülerek ifade etmek isterim 
ki, doğmadan ölmüş kanunlar niteliğindedir. 

7 - 8 yıllık Personel Kanunu uygulamasındaki tat
bikatlar göstermiştir ki, bu Kanun Devlet memurları
na hiç bir şey vermemiş ve dolayısıyla Devlette hiz
met görenlerin gilttikçe ezilmelerine vesile olacak bir 
tatbikat içerisinde gelişmiştir. 

Huzurunuza getirilen bu teklifte, (89'3 S. Sayılı 
teklif) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa geçici 
ek madde ilave eden teklifte ayak üstü, bu görüşler 
içerisinde hazırlanmış, palyatif tedbirlerden öteye gi
demeyen bir tedbirin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Asl.nda bu Kanun, şu konularla zaten malul bu

lunmaktadır: Bir defa, birinci derecede yer almış olan 

Devlet memurları kadrolarına hiç bir şey veremezsi
niz. Çünkü, onlar için birin ötesinde gelişecek bir
takım imkânları getirmemiştir. Bir derece, bir defa
ya mahsus olmak üzere terfi imkânlarını sağlamış; 
ama üst kademelerde hizmet gören; birinin dördünde, 
birin üçünde oturanlara hiç bir şey temin ermemiştir. 
Birinci derecenin farzımuhal birinde oturanlara an
cak dördüncü kademeye geçmek gibi bir imkânını 
sağlamış bulunmaktadır; ama eğer dördüncü kade
mede oturuyorsa ve artık nihai duruma gelmişse, o 
kadroda hizmet gören bir Devlet görevlisine de bir şey 
getirmediği açıktır. 

Bu itibarla bu Kanun, personel - ücret spirali içe-
rislride esnekliği olmayan üst kademelere büyük bir 
şey getirmiyor. Bu suretle de Anayasanın «eşitlik» 
ilkesine ters düşen, eşitliği bozan, zedeleyen bir ka
nun niteliğindedir. Asl.nda, gönül arzu ederdi ki, Hü
kümetin getirdiği bu imkânı, sağlamak istediği; me
mullarına bugünkü hayat pahalılığının ve enflasyo
nun ağır balkısı altında ezilen 1 milyon 200 bin ka
dar Devlet memuruna şayet yeterli, dişe dokunur bir 
şey getirmek istiyorsa, idiyse; 11 ve 12 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararnamelere göre kadrosuzluk ne
deniyle terfi edemeyen, türlü nedenlerle terfi edeme
yen, tahsil durumuyla terfi edemeyenlere intibakla
rını sağlayacak, bunun yanında da mali birtakım im
kânlara, hem de güçlü imkânlara kavuşturacak bir 
tatbikat içerisinde olması lazımdı. Maalesef bu ba
kımdan da gerek 657 sayılı Kanunun ve gerekse ona 
ilişkin 1327 sayılı Personel Kanununun ruhuna da uy
gun düşmeyen bir espri içerisinde, eşitsizliğini başla 
işaret ettiğimiz bir görüş, mantık içerisinde bu kanun 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ancak, ne var ki, bu kanunun getireceği imkân
ları, belki katsayıyla temin etmek mümkündü. Bütçe 
müzakerelerinde, Bütçe Komisyonlarında ve Yüce Se
natoda bu konuyu Adalet Partisi olarak müdafaa ve 
ileri sürmüştük; ama ne çare ki, r/c 7C'e varan bir 
enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen ve bu hayat 
pahalılığının ağır çarkları altında ezilen Devlet kad
rosunun 1 milyon 2CG bine varan bu topluluğunu et
mekte devam etmek suretiyle palyatif, çok küçük; 
3C0 - 200 lira gibi birtakım imkânları getirecek böyle 
ayak üstü kanunlarla sanki Devlet memurlarına, biraz 
susmalarını temin edecek imkân getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her şeyden evvel, bu görüş içerisinde, Türkiye'de 

hükümetlerin idari reforma muvazi olarak bir per
sonel - ücret politikalarını ortaya koymaları ve bu-
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gün artık kifayetsiz bulunan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun yerine, Türkiye'nin ekonomik, 
sosyal ve hatta siyasi şartlarını dikkate alacak ve uzun 
vadeli bir perspektifde, Türk Devlet hayatında ge
çerliliği olabilecek bir Personel Kanunu getirmek za
rureti vardır. Komisyondaki bu teklifin müzakeresi 
esnasında, Hükümetin bu yolda bir çalışmasının oldu
ğunu ifade ettiler. Temenni ederim ki, bu çalışmalar 
hiç olmazsa kısa zaman içerisinde, bugün ezilen bu 
memur kadrosunu huzura kavuşturacak, yaşayabilecek 
bir düzeye getirebilecek nitelikte ve Devleti de disip
line edebilecek imkânların en başında gelen bu Per
sonel Kanununun biran evvel kuvveden çıkartmak su
retiyle gerçekleştirilmesini ve bu hazıtlanacak olan 
tasarının Meclislere intikalini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüşüm odur ki, bütün aksaklıklarına rağmen. 

palyatif bir tedbir olmaktan öteye gitmemesine rağ
men ve hatta ümit edilen şeyi Devlet memurlarına 
vermeyeceğine inanmış olmama rağmen, az da olsa 
müzayaka içerisinde, sıkıntı içerisinde bulunan bu 
kadroyu bir parça olsun nefes aldırabilme imkânına 
kavuşturmak amacıyla türlü nedenlerle geçerli olma
dığın; ve birtakım hastalıklarla malul olduğunu ifade 
ettiğim bu Kanuna, sırf ıstırap içerisinde olan o mil
yonları kurtarma pahasına müspet oyu istemeye is
temeye verebileceğimi ifade etmek ister, hepinizi say
gıyla selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Birlik Grubu adına Sayın 
Suphi Karaman, buyurun, 

MB GRUBU ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta
bii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Son yıllarda artan fiyatlar, enflasyonun etkisi kamu 
personelini son derece güç geçim koşulları içerisine 
sokmuştur ve yine bu son yıllar içerisinde zaman za
man çeşitli hükümetler, kamu personelini rahatlattı-
rabilmek için Personel Yasasında, bazı kez kararne-
melerle gösterge tablosunda düzenlemeler yapmışlar 
ve kamu personelinin biraz daha refah seviyesini yük
seltici tedbirler almışlardır; ama hiç birisinde hayat 
şartlarının, geçim indekslerinin hızını, ücretleri artır
mak suretiyle yakalayamamışlardır ve daima perso
nelin geçim standardını yükseltmek için alınan ted
birler, hayatın ve geçim indeksinin seviyesinin aşağı
sında kalmıştır. 

Bu, son 1978 yılında bu yükseltmelerin yasa gü
cünde kararnamelerle daha süratli yapılmasının sağ
lanması için, hepinizin bildiği gibi, Yasama Organ
ları tarafından hükümetlere, Personel Yasasında de

ğişiklikler yapmak üzere yetki yasaları çıkarmışız-
dır ve bu son sene içerisinde c/c 50'yi aşan enflasyon 
ve geçim indeksi, hayat standardının yükselmesi du
rumları karşısında, işte Bütçe Plan Komisyonunda 
görüşülerek kabul edilen ve bir hafta önce de görü
şülmesi Yüce Senatoda onaylanan Bütçe Kanunu tek
lifiyle de ancak 14 katsayı 16'ya yükseltilmiş; yani 1/7 
oranında, c/c 15 ilâ 20 arasında bir hayat standardını 
yükseltmeye tedbir alınmıştır. 

Şimdi, önümüzde bulunan bu Yasa ile Personel 
Yasasında bir değişiklik yapmak suretiyle Devlet 
memurlarının, kamu personelinin hayat standardını 
yükseltmenin yeni bir yöntemini görmüş bulunuyo
ruz. 

Arkadaşlar; 
Personel Yasası 1970'de çıkarıldığından bugüne 

kadar, o kadar çok değişikliklere uğradı ki, bir kere 
1970 senesindeki Yasama Meciislerindeki değişiklikle
ri sırasında kendi içindeki dengesini bozarak yasalaş
mıştı. Ondan sonra da çıkarılan birçok ek kanunlar
la Personel Yasası, kendi içindeki dengesini. Devlet 
Bütçesi içerisindeki kamu personelinin kurduğu den
geyi ve bütün sosyal tabakalar arasındaki dengeyi alt
üst etti ve Personel Yasası 1970'deki durumuna göre 
artık niteliğini büyük ölçüde yitirdi. 

Bugün Türkiye'de Emekli Sandığı Yasası bir, 
Personel Yasası iki; ama bir tanesi 25 senede, bir ta
nesi 9 senede yeniden ele alınacak bir çıkmazın içeri
sine girmişlerdir. Ve öyle sanıyorum ki, Personel 
Yasası başta olmak üzere bu yasalar, tümünden yeni 
bir reform anlayışı içerisinde, yeni bir büyük çalış
malarının sonucunda, sosyal sınıflar arasında, kamu 
personelinin çeşitli kesitleri arasında dengeyi bozma
yan bir sistemle getirilip, beş-on sene uygulanması 
halinde belki Türkiye sağlam bir personel düzenine 
oturabilir. Bu haliyle bu Personel Yasasının Türkiye' 
nin bugünkü kamu düzenini sağlaması şöyle dursun, 
bu kamu düzenini daha da çok karıştıracak bir niteli
ğe Türkiye'yi götüreceği muhakkaktır. 

Arkadaşlar; 
Personel Yasasıyla ya da gösterge tablolarıyla ya 

da katsayıların ayarlanmasıyla kamu personelinin 
refahını sağlamak mümkün. Bunların en geçerli olanı 
sanıyorum ki, gösterge tablolarında yapılan ve kat
sayılarla yapılan göstergelerdir; ama Personel Kanu
nunun kendisinde yapılan bir değişiklik, mutlaka o 
kanunun çeşitli meslek kesitleri arasındaki dengeyi bo
zacaktır. O Kanuna geçmiş zamanda tabi olmuş 
gruplarla bugün tabi olan ve değiştireceğimiz Kanun 
maddesiyle tabi olan grupların ve bundan sonra o Ka-
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nuna tabi olacak gruplararasırida'ki dengeyi büyük öl
çüde bozacaktır. 

Şimdi, huzurunuzda bulunan bu birkaç maddelik 
Yasa, bu söylediğim bütün zararları, bütün sakınca
ları bünyesinde taşıyan bir yapıya sahiptir. Yasayı ele 
alalım. Bundan önce bir şey anlatayım: Deveye sor
muşlar, «Boynun neden eğri?» Demiş ki, «Nerem 
doğru ki, boynum düzgün olsun». Bu Yasanın üze
rinde, yasa tekniğine aykırı belki 10 tane, 15 tane 
hata bulunabilir. Yasa, «657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hak
kındaki Kanun teklifi» diyor. İçerisine bakıyorsunuz, 
Emekli Sandığı Kanununun maddelerini değiştirmiş, 
Yani başlığıyla içindeki kapsam birbirini tutmuyor. 

Bu, «Madde 1» diyor; «Ek geçici madde 1» di
yor. Devlet Personel Kanununun kendisinin de ek ge
çici madde l'i var. Peki bu hangi ek geçici madde 1?.. 
Belki bundan evvel de böyle şeyler yapıldı. 

Kamu personelinin iki türlü yükselmesi vardır: 
1. Terfi, 
2. Terfih. 
Bu iki kelime arasındaki farkı en genç benim ku

şağım anlayabiliyor, benden daha gençleri anlayamı
yorlar. Çünkü Arapça kel imler; birisi yükselme, bir 
tanesi refaha kavuşturma. 

Katsayılarla, gösterge tablolarıyla yapılan işlem 
refaha kavuşturmadır; yani terfihtir. Asıl olan da bu
dur; personelin beklediği budur. Oysa bu. bunları de
ğil; bunları sağlamakla beraber terfiy de sağlıyor; ya
ni yükselmeyi sağlıyor, derece yükselmesini sağlıyor. 
Kamu personelinin, hepimizi şu anda kaygılandıran 
geçim standardını yükseltmektir; terfilerini yükselt
mek değildir. Eğer bir kişiye siz, «Seni dördüncü dere
ceden alıyorum, birinci derece yapıyorum» derseniz, 
o, ondan memnun olur; ama ne gerek vardır durup 
dururken bunu yapmaya? Belirli sicil yönetmelikle
rine göre terfi durumunda olan bir kamu personelini, 
belirli kademeleri, belirli yöntemleri uygulamak sure
tiyle ancak terfi durumuna gelen, yükselme durumu
nagelen, derece yükselmesi durumuna gelen bir per
soneli durup dururken bir derece yükseltmenin anla
mı nedir?.. Hiç bir anlamı yok bunun. 

Arkadaşlarım; 

Çok büyük temel yasalarda (ki, Personel Yasası 
budur, vergi yasaları böyledir, Emeklilik Yasası böy
ledir, Türk Ticaret Kanunu böyledir, Türk Ceza Ka
nunu böyledir ve daha belki böyle yüzlerce yasa bu
lunabilir.) antrparantez konuşuyorum, bir parlamen
terin her türlü kanun teklifi yapma hakkı vardır; ama 

böylece temel yasaların herhangi bir yerinde ayaküs
tü bir kararla bir değişiklik yapmaya kalkarsak ve 
bu değişiklik hasbelkader yasalaşırsa, o yasanın içe
risinde pek çok dengeyi bozan durumlar meydana ge
lir. Böyle şeyler büyük bürokratik bürolarda, büyük 
ihtisas kazanmış kurullarda elden geçirilir, dengeler 
bozulmayacak düzeye getirilir, üzerinde günlerce ça
lışılır ve Parlamentoda bir Parlamenterin teklifi ya da 
Hükümet tasarısı haline getirilir ve geçirilir. 

Şimdi, biraz sonra bütün sakıncalarını ortaya ko
yacağım; personel Kanunu gibi bunca yara almış bir 
Yasa. toplum düzenini bunca bozmuş, toplum düze
nini allak bullak etmiş bir Yasa, öyle sanıyorum ki, 
dokuz yıldan beri en büyük yarayı veren bir Kanun 
teklifi halinde Millet Meclisinden geçmiş ve Senatoya 
getirilmiştir. 

Ben Komisyonda söyledim, burada da söylemek
ten kendimi alamıyorum. Bizim, yasaların kanunlaş
ması sisteminde, Millet Meclisinden yasalar Senato
ya geliyor. Ben dün hayıflandım; keşke Sentaodan 
Millet Meclisine gitseydi; yani bir yasa evvelâ burada 
görüşülseydi, ondan sonra Millet Meclisine gitseydi. 

Arkadaşlar; 
Durup dururken herkese bir derece terfi sistemi

ni .getirip bir derece yükselme hakkını verirseniz ba
kın ne sakıncalar meydana geliyor: 

Bir defa, bunu bir defaya mahsus olarak uygu
luyorsunuz. Çünkü, ilk metinde bu yok. Sakıncalarını 
azaltmak için «Bir defaya mahsus olmak üzere» hük
münü koymuşlar Millet Meclisinde. Bir düzeltme yap
mışlar oldukça; ama bunu yaptığınız andan itibaren, 
bugün, Kanunun yasalaşmasından bir gün evvel Dev
let memuriyetine girmiş bir insan otomatikman bir de
rece daha yükselecek; yasalaştıktan bir gün sonra gi
ren yükselemeyecek. Neden?.. 

Devletin koyduğu tüzüklere, yönetmeliklere, sicil 
yönetmeliklerine tabi kalması lazım gelen ve tabi kal
dığı için de belki hiç bir surette yükselemeyecek du
rumda olan bir insanı yükseltiyoruz. Neden?.. 

Yine Millet Meclisinde düzeltmişler. Bir sürü 
kamu personeli şu anda 16-18 ay devam eden (Er ve
ya subay olarak) askerlik hizmetindedir. Şu anda o 
kadroda bulunmadıkları için onlar kalacak, öbürleri 
geçecek; askerden döndüğü zaman kendi arkadaşını 
bir derece yukarı çıkmış bulacak; ama onu sonra dü
zeltmişler Millet Meclisinde; fakat düzelttiniz, ama 
bugün için doğru; yarın için?.. Yok. 

Üç-beş gün evvel böyle bir yasanın çıkmakta ol
duğunu duyan kamu kuruluşlarında, bilmiyoruz; ama 
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bazılarında hemen bütün boş kadroları doldurmak için 
derhal memur alındıysa, on günlük memura, beş gün
lük memura, sekiz günlük memura bir derece daha 
yükselme hakkını tanımış oluyorsunuz. Neden?.. 

Sivil sektöre bir derece yükselme hakkını veriyor
sunuz. Tam olarak bilemiyorum; ama bugün diyelim 
>ki, askerlikte 4 ncü derecenin karşılığı binbaşıdır, 3 
ncü derecenin karşılığı yarbaydır. Siz 4 ncü dereceyi 
sivil sektörde 3 ncü dereceye getirince; askeri sek
tör için böyle bir şey düşünüyor musunuz? Orada 
yarbay veya binbaşı yerinde kaldı; ama onun muadi
li olan sivili (Binbaşıyı) yarbay muadili haline getir
diniz. Neden?.. 

Bunu bir defaya mahsus olarak uyguladığınız için, 
yasanın uygulandığı andan sonra yeniden girenler ve
ya yeniden emekli olanlar eski halinde kalacaklar; ya
ni bugün 15 nci dereceyi 14 yapıyorsunuz, 14 ncü de
receyi 13 yapıyorsunuz; ama yarın öbür gün, 15 nci 
dereceden aynı şartlarla bir ay sonra başlayan bir in
san 15 nci derecede kalacak. Aradaki mesafe iki de
rece açılacak. Neden?.. 

Herkesi bir derece yükseltiyorsunuz, 3'ü 2 yapı
yorsunuz, 2'yi 1 yapıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin 
en aydın insanları, ülkeye kamu sektöründe en çok hiz
met etmiş insanları; hukukçular, mühendisler, hâkim
ler ve daha binlerce insan 1 nci derecede yığın halin
dedirler. Onlara ne veriyorsunuz?.. Hiç bir şey yok. 2 
nci derece onlarla beraber oluyor. Neden?.. 

Devlet Personel Yasası, ilkokul mezunlarının 7 nci 
derecenin üstüne çıkamayacağını, lise mezunlarının 5 
nci derecenin üstüne çıkamayacağı hükmünü getir
miştir. Vaktiyle bunlar bozuldu; ama bir defaya mah
sus olmak üzere bozuldu. Şimdi, bir defaya mahsus 
olmak üzere, 7 nci derecede gelip kalmış ilkokul me
zunlarını 6 nci dereceye getiriyorsunuz, 5 nci derece
de kalmış lise mezunlarını 4 ncü dereceye getiriyor
sunuz. Yarın getiremeyeceksiniz. Neden?.. 

Tabii bu süreli haksızlıklar, bu türlü haksızlıklar 
birbirini kovalarken, bunlar toplumda giderek yaralar 
açacaktır ve bir süre sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, 
iki sene sonra bir başka kanun teklifi gelecektir; bir 
defaya daha mahsus olarak vermek üzere.. Böyle Dev
let düzeni olur mu arkadaşlarım?.. 

Bütün bunlarla öyle sanıyorum ki, Cumhuriyet 
tarihimizin ve belki bu son yılların en tipik kanun tek
lifiyle karşı karşıyayız. Başıyla, sonuyla, kapsamlarıyla, 
maddeleriyle hiç biri birbirinini tutmuyor; ama ar
kadaşlar hemen şunu söyleyeyim: Ben bu kanun tek
lifi üzerinde derece yükselmesinden gösterge yüksel

mesine yönelik bir önerge sunacağım biraz sonra; 
fakat kabul edeceğinizi sanmıyorum. Çünkü bu ka
nun teklifi bir milyon insanı ayağa kaldırdı bugün 
Türkiye'de. Siyasi partilere evvelâ hak veriyorum. Si
yasi partilerin hiç biri bunun karşısına geçip bu yasayı 
değiştiremeyeceklerdir. Peşinen bunu burada söylü
yorum. Keşke hep beraber değiştirebilsek; ama ya
pamayacaksınız. Çünkü, bir milyon insanı şimdi kar
şınıza alacaksınız. 

Ben sanıyorum ki, yeterince bu yasanın bütün sa
kıncalarını ortaya koymuş bulunuyorum. Bunu eğer 
yapabilirsek elbirliğiyle gösterge tablolarını değiştire
cek bir düzene sokalım. Burada getirdiği şeyi; yani 
«•Bir derece yukarının gösterge tablosuna getirilir gös
tergesi» diyelim. Yani filan kadrolarda bulunan, filan 
derecelerde bulunan memurların gösterge tabloları 
bir üst derecenin gösterge talbolarına getirilir, diye
lim, onları derece terfi ettirmekten; yani Devleti da
ha büyük ölçüde tahribata sokmaktan arındıralım; 
ama bunun, hem söylüyorum hem de yapılabileceğini 
sanmıyorum. 

Yüce Senato eğer büyük iradesini bütün partiler 
olarak bir arada gösterebilirse bunu yapabiliriz; tabii 
bunu yaptığımız zaman, bundan sonra gelecek yasa
ları da buna ayak uydurmak şartıyla. 

Arkadaşlarım; 
Ben konuşmalarımla Kamu personelini ve Devlet 

personelini terfi ettirmeyelim, onları daha geniş bir 
imkândan mahrum kılalım, şeklinde asla konuşmu
yorum. Bu bile azdır. 15 nci dereceyi 14 ncü derece
ye getirmekle maaşını 100 lira, 150 lira artıracağınız 
bir insanın ne geçer eline?. Onu bir katesayıyla sağ
lamak mümkün. Katsayıyı 16 yapacağımıza 18 ya
pardık. Bu kadar sıkıntıya da düzmezdik. 21 yapardık 
sayın Adalet Partili arkadaşlarımızın söyledikleri öl
çüde ve bütün bunlar biterdi. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Yok. 
Sayın Kaplan?.. Buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Önümüze gelen yasanın gerçekten çok tipik ve 
kabul edilebilir olmadığını sandığım bir yanı var. Ben 
buna dokunmak istiyorum. 

Arkadaşlarım sakıncaları en geniş anlamda anlat
tılar, ortaya koydular. Bunun itiraz edilecek bir yanı 
olduğunu da sanmıyorum. Yalnız ben Hükümetten 
sormak istiyorum. Bunu bir arkadaşımız vermiştir. 
Herkesin yasa teklif etemek hakkıdır. Ucu gelip Hü-
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kümete dayanmaktadır. İfadelerine göre 5,5 milyarlık 
bir ek ödentiyi gerektirecektir. Hesap etmiş olmalı
lar. Deyin buna 6 milyar: 6 milyarı Hükümet verme

yi göze almış olmalıdır. Onu evvela burada net olarak 
açıklasın; bir. 

İkincisi, şunları öğrenmek istiyorum: 
1 milyon 200 binden fazla olan memurun bir anda 

Türkiye'de 1 derece üste götürülmesinin dayandığı 
gerekçe ne?.. Ne oldu Türkiye'de acaba?.. Çok büyük 
bir değişiklik mi oldu?.. Yani, yeni bir rejim değişik
liği mi meydana geldi; bütün memurlar terfi etmiştir 
1 derece? Böyle bir şey mi oldu?.. Hükümet nasıl te
lakki etti bu yasayı? Onu net, Hükümetin ağzından 
öğrenmek istiyorum. Çünkü tavır takınılmadı bunun 
karşısına. Bir de deniyor ki; arkadaşımız Sayın Kara
man da söyledi, radyolarla, televizyonlarla 1 milyon 
kişi ayağa kaldırıldı. Ve haklı, enflasyonun baskısıy
la zaten gittikçe yoksulluk içerisine itilmiş, bir şeyler 
bekleyen ve haklı olarak bekleyen bir kitleyi; ama biz 
beklerdik Hükümet karşısına çıksın, «Memurların el
bette buna hakkı var, kendilerine bir şeyler vermek 
lazım, enflasyon onlardan değil, bilim tutumumuz
dan geliyor,» desin. Bizim derken sadece bugünkü ik
tidarı değil tabii; onun uslübu var söylenebilir, hepi
mizin demek istiyorum. Hepimiz dahil. Parlamento 
kendini bundan kurtaramaz çıkardığı kanunlarla, bu
nu desin ve böylece bürokrasinin ruhunu, mayasını, 
kurallarını, kuramlarını hiçe sayan bir teklif karşısın
da da tavır takınsın. Hükümet böyle bir tavır da takın
madı. Aksine destekler gibi pasif kaldı. En azından 
bunu desteklemediğini Sayın Maliye Bakanı izah et
sinler. Buradalar kendileri. Bunu öğrenmek istiyorum 
ki, bu hata bir daha tekerrür 'etmesin bu Parlamen
toda. 

Arkadaşlar; 
Bu, gayri ciddi oluyor. İzin verin, müsaade edin 

bu lafı söylememe. Bu, ciddi olmuyor. Şunu öğren
mek istiyorum açıkça: Oldukça ağır bir deyim kullan
dığım için, hem kendimi yükümlü addediyorum, hem 
de bir hak olarak kendimde görüyorum. Bütün me
murlara, 1 milyonu aşkın memurun bir derece birden 
yükseltilmesinin ne gibi bir olaya dayandığını öğren
mek istiyorum. 

Fevkalade bir hal mi oldu Türkiye'de?.. Alt kade
melerden 300 - 350 bin kişilik bir boşaltmayla onun 
yerine memur mu alınmak isteniyor?.. Böyle bir boşal
ma olacak tabii alttan, bir derece olduğu gibi. Buna 
bir memur mu alınmak isteniyor?. Boşalmayacaksa 
mesele yok, orada kesilecektir. Onu da öğrenmiş olu
ruz ve geçer. 
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«Hayır, üst kademelerde ihtiyaç var, bürokrasinin 
sevk ve idaresi için yetişmiş, hazır elde bulunan per
sonel kadrosuzluktan terfi edemiyor da, bunlara bir 
imkân verelim diye, ayrılık gayrıhk olmasın, anca be
raber kanca beraber gibi, 10 bin kişiye ihtiyaç varsa, 
1 milyonu da terfi ettirelim mi?» deniyor.. Bunu da 
öğrenmek istiyorum. Hükümet ne düşünüyor bu işte?.. 
Neden yanında oldu?.. Yanında değilse öğreneceğiz. 
belki hatalı konuşuyorum, daha Hükümet konuşma
dı; yani özür dilerim, belki karşısında Hükümet, onu 
da bilmiyorum. Komisyondaki intihalarıma dayana
rak hiç değilse arz etmiş oluyorum. Bilmiyorum kar
şısında mı? 

Takdire bırakmak meselesine gelince; Hükümetin 
burada Parlamentonun takdirine bırakmasına da pek 
taraftar olamıyorum, böyle şey takdire bırakılmaz. 
Şahsen bu mesuliyetleri deruhte eden bir insan ol
sam, Parlamentonun karşısında bırakmam bu işi. Çün
kü ben Hükümetim, bu buraya dokunuyor ve para 
meselesi değil sadece; paranın üzerinde pek durmu
yorum. Çok önemli olan, müesses, olan bürokrasi 
nizamını zaten muhafaza edememişiz, etmemiz la
zım; yeniden bütün değişikliklere uğrayacak o başka, 
müesses olan bürokratik nizamı, kolay kolay oynan
maması lazım gelen ilkeleri, kuralları ve kuramları 
bir anda hiçe sayan böyle bir teklifi neden kabul ede
cek veya etmeyecek?. 

Değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşlar uzun uzun izah ettikleri için ben da
ha fazla açıklama yapmayacağım; ne gibi sakıncalar 
getirdiği hakkında Ama büyük sakıncalar getiriyor. 
Bugün için kimse bunun farkında olmayabilir, me
mur kitlesi de olmayabilir; ama yarın bakacaklar ki, 
aralarında; hepsi beraber gelmiş olsa dahi, o makam 
ve memuriyet yetkisini kullanmada ve sorumluluğunu 
kabul etmede öyle olaylar çıkacak ki, bürokrasinin 
içinde, bu Kanun dolayısıyla yerleşmiş olan birçok 
ilkeler öylesine tahrip edilecek ki, bugün saymakla 
bitmez; saatlerce sayabilirim burada bunları. 

Böyle bir olay karşısında ben şahsen Hükümetin 
çok kesin tavır takınmasını dilerdim arkadaşlar. Her 
gün duyduk radyolardan, televizyonlardan; gayet ta
bii serbest basın, istediği gibi yazacak, çizecek ve inti
kal ettirecektir. Bugün bu yüzden de; Senatoda yine 
enine boyuna deşildi, sonucun ne olacağını bilmi
yorum. ama hepimizde bir baskı, bir manevi baskı 
vardır. Acaba maişetinden mi ederiz?.. Acaba memur
ların hak ettiği üç-beş kuruşa mı mani oluruz, diye 
böyle bir baskı altına giriyoruz. Bizi bu baskıya sok-
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maya hakkı yokki Hükümetin. Hükümet çıkmalıydı, | 
böyle bir yasa karşısında (Televizyon verecektir, ba- I 
ğımsızdır, basın verecektir.) «Yanlış bir tekliftir, Par
lamento takdirini elbette kullanacak; ama biz Hükü- I 
met olarak bunun tedbirini şurada görüyoruz.» deyip, 
ahştırmamalıydı memurları. I 

Bütün buna rağmen arkadaşlar, bu Kanuna, bü
rokrasinin bu yanıyle, para alacaklar dahi olsalar, ben I 
şahsen oy veremem; şu prensiplerden dolayı. Ancak I 
onun yanında şu teklifi getireceğim arkadaşlar: 

Ne yapabilirdi Hükümet? Yıllık ek ödemeler ya
pardı. Rahatlıkla yapardı. Yapmaya mecburdur. Açık
ça söylüyorum; Devlet, memuruna bakmaya mecbur
dur. Toplusözleşme hakkı yok, sendikalaşma hakkı 
yok. Haydi bunların mahzurları görülsün, bazı nok
talarda mahkemeye, Anayasa Mahkemesine müracaat 
hakkı da yok. «Yahu, bana 2 katsayısı verdiler, 5 kat
sayısı artırdılar enflasyonu» demeye de hakkı yok 
memurun. Bu hakkı vermemişiz; vermemiz lâzım. O 
halde çaresiz duruyor. Parayı vermeye mecburuz; I 
ama parayı vereceğiz diye, hepsini de bir derece yu- I 
karıya yükseltmeye hiç bir hakkımız yok arkadaşlar. 

Parlamento, bu gibi kanunları geçirirse eğer, Dev- I 
leti bilerek tahrip etmiş olur. Şikâyet ettiğimiz, Dev
letin işlememezliğinin temel nedeni, Parlamentonun I 
kendisi olur. Ha, bilmediğim bir sebep varsa, çok 
memnun olurum; hepsini bir derece yükseltmeye ih
tiyaç vardır... I 

Üst taraftaki memurlar daha çok tıkanacak, alt ta
raf boşalacak. Bir gün sonra gelen o haktan alama- I 
yacak. Zaten söyleniyor; «Bir defaya mahsus, geçici I 
olmak üzere..» Her halde çok mühim bir şey var bun- I 
da, onu öğrenmek istiyoruz. Çok mühim bir şey var. I 

Teklifim şu olacaktır: Devlet, sebep olduğu (ya
ni yönetim demek istiyorum. Bakın, iktidar ve hü- J 
kümet de demiyorum, iktidarların payı daha fazladır I 
belki, ama hepimizin payını hesaba katarak) enflas- I 
yona karşılık, fiyat artışlarını telâfi etmek üzere, me
murun üzerindeki baskıyı azaltmak üzere, her yıl I 
enflasyona karşılık maaş ve ücretlerin, enflasyon oran-
nındaki miktarını ek ödeme olarak öder, teklifini ya- I 
pacağım. Buyurun bunu yapalım. İşte o zaman me- I 
murun karşısına da, kendimizin karşısına da ak alın- I 
la çıkmış oluruz. Sebep olduğumuz enflasyonun kar
şılığı kadar aynen ödeme yapalım. I 

İşçi, toplusözleşmelerle almak imkânını buluyor, j 
Memura bu hakkı vermiyoruz, ona katsayı diyoruz. I 
Keşke katsayıyı bir daha artmaydık da bunları hiç 
konuşmasaydık. O da olmadı; ama düşünüldü ki, me- I 

murun ihtiyacı var, hazır böyle bir yasa da gelmişken 
buna bir şeyler verelim dendi, buraya kadar geldi. 

Benim böyle bir teklifim var. İşi iki yöne ayır
mak lazım. İkna edilirsek o ayrı. 1 milyon 200 bin 
kişinin derece yükselmesi demek istiyorum. Efendim 
kadro mülahazası mevzubahis değil, şu mevzubahis 
değil... Öyle bir mevzubahis ki, öyle kadrolar var ki, 
«Şu dereceden insanlar istihdam edilir.» diye yazılıdır 
çeşitli kanunlarda. Orada istihdam edilmemesi lâzım 
gelen insanlar, orada istihdam edilmek hakkını ka
zanacaklardır. Daha ne pürüzler var bu Kanunun ar
kasında. Bütün bürokratik kuralları tahrip ediyor. 

Eğer ikna edilirsek, mesele yok, oyumuzu ona gö
re değiştiririz; edilemezsek, benim bir teklifim var: 
Sebep olduğumuz enflasyonu memura iade etmek yü-
kümlülüğüyle karşı karşıyayız madem ki, bu yüküm
lülüğü yerine getirmek için bir önerge Vermiş oluyo
rum. İltifatınıza raz ederim. 

Saygılarımla. (CHP ve MB Grubu sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yüce?.. Yok. 
Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın baş

kan, değerli senatörler; 
Enflasyon en tahripkâr etkilerini maalesef ka

mu görevlileri üzerinde yapmaktadır. Binaenaleyh Ka
mu görevlilerine birazcık nefes aldıracak, onları bi
razcık rahata kavuşturacak her teklif ve tasarıya pe
şinen oy vermeyi kendim için bir görev sayarım. 

Zannediyorum ki, teklif sahibi arkadaşımız da bu 
hedefi gütmüş ve kamu görevlilerine nefes aldırma
nın çarelerini aramıştır. Ancak öyle sanıyorum ki, bu
lunabilecek yolların en kötüsünü seçmiştir. Kamu gö
revlerine birazcık nefes aldırayım diye, Devlet Per
sonel Rejimini âdeta tahrip etmiştir. Birtakım hak
sızlıklar meydana getirmiştir. Arkadaşlarım, bu hak
sızlıkları uzun uzun anlattılar, ben bunları tekrar ede
rek zamanınızı almak istemiyorum. Ancak şu husus
ları da belirtmeyi görev sayıyorum: 

Arkadaşlarım, biz bunları Personel Kanunu çı
karken, 29 . 7 . 1970 günkü müzakerelerde de uzun 
uzun anlattık. Bazılarını burada tekrar etmekte fayda 
görüyorum. 

Birincisi; nasıl yaparsa yapsın, ne olursa olsun, 
bu bir zam kanunudur. Eğer memurların maaşlarına 
yapılan zamlar, sağlam bir ekonomik zemine dayan
mıyorsa, diğer bir tabirle memurlara yapılan zamlar 
para matbaasında basılan paralarla ödeniyorsa, bu 
takdirde bu zamlardan memurlar azami bir iki ay ka-
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dar daha faydalanırlar, bundan sonra zamlarla fi- I 
yatlar arasında müthiş bir kovalamaca başlar ve hiç 
bir zaman memurun maaşı fiyat artışlarına yetişemez. 

Şimdi burada da sağlam bir ekonomik zemine da
yanmayan bir zam geliyor. Aslında bu zamlar sonun
da bankonot matbaasında basılan paralarla ödenecek
tir ve dolayısıyla bu enflasyonu daha da hızlandıra
caktır. Bu Kanundan sonra bir kanun daha var, o da 
birtakım zamlar getiriyor. Bütün bu zamlar; hem per
sonel rejimini altüst ediyor, hem de dediğim gibi, enf
lasyonu hızlandırıyor. 

Şu halde kanaatim odur ki, memura yapacağımız 
zam hangi yoldan olursa olsun, mutlaka sağlam bir 
ekonomik zemine dayanmadıkça, aslında memura bir 
faydası yoktur. Birtakım madrabazların, şunların, bun
ların kesesine girmekten başka bir işe yaramayacak
tır. 

İkincisi arkadaşlar m; neden daha başka yollar 
varken, yan ödemelerin şümulü ve miktarını artırmak 
mümkünken, memurlara verilen başka zamları artır
mak mümkünken, böyle yapılmadığı halde, neden per
sonel rejimi altüst edildi; bunu da cidden anlamak 
çok zor. 

Arkadaşlarım; 

Bundan sonra bir konuyu daha belirtmek istiyo
rum. Personel rejimi tek başına hiç bir zaman İslah 
edilemez. Personel yönetimi, personel idaresi, idari 
reformun bir parçasıdır. Bir memlekette idari reform 
yapmadıkça, personel reformu yapmak mümkün de
ğildir. Biz bunu 657 sayılı Kanun çıkarken de söyle- I 
dik; hatta o kadar ki, bugünkü durumu belirtir şekil
de gösterdik. O gün başka şeyler söylendi; «Siz Ame
rikan sisteminden bahsediyorsunuz, biz Fransız siste
mi uygulayacağız» dendi, ama netice hiç değişmedi. 

Şu halde, bu memlekette yapılacak şey; mutlaka 
idari reforma gitmektir. Çünkü ben çok korkuyo
rum ki, şimdi Hükümet çıkacak ve «Evet bunlar pal-
yatif tedbirlerdir, geçici tedbirlerdir; ama biz yakında 
657 sayılı Kanunu ıslah edeceğiz, yeni personel re
jimi getireceğiz», diyeceklerdir. 

Ben de diyorum ki, herhangi bir personel rejimi, 
ancak bir idari reformun bir parçasıdır. İdari reform 
yapmadan personel rejimini ıslah etmek mümkün de
ğildir. İdari reformun vazgeçilmez üç anaunsuru var
dır. İster Amerikan sistemi tatbik edin, ister Fransız 
sistemi tatbik edin, isterse Mao sistemi tatbik edin, 
mutlaka üç adımı atmadıkça idari reformu yapmış 
olmaya imkân yoktur. 
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Bunlardan birinci adım; rasyonel bir organizas
yon kurmaktır. Devlet organizasyonunu akılcı esaslar
la yeniden ele almaktır. Tabiri mazur görün, bugün 
Devlet organizasyonu ehliyetli ve ehliyetsiz yapılan 
zamlarla, ilavelerle, yamalı bohça haline gelmiştir. 
ve gıcırdamaktadır. Paslı çarklar artık dönmemekte
dir. 

Binaenaleyh, rasyonel bir organizasyon yapılma
dıkça, bu ilk adım atılmadıkça idari reforma gitmek 
mümkün değil. 

İkincisi; bu organizasyon içinde ehliyetli personel 
kullanılması; yani sınıflandırma yolu ile iş tahlili yo
lu ile mutlaka hangi işe hangi insan lazım, bunun or
taya sağlam konması lazım. 

Üçüncü adım; iş akım sisteminin rasyonel esasla
ra bağlanmasıdır. Bugün Devlet daireleri kontrol edi
lirse görülür ki. iş akım sistemi ne kadar kötü olması 
mümkünse, o kadar kötüdür. 

Şu halde kanaatimiz odur ki, Hükümet 657 sayılı 
Kanunu ıslah çarelerini aramadan önce, mutlaka bir 
idari reforma gitmelidir. 

Arkadaşlarım, 
Bazı kimseler diyebilirler ki; araba devrildikten 

sonra yol göstermek kolaydır. Biz buna şu cevabı ve
receğiz; Tutanak Dergisinin 1962 yılına ait 6 ncı cil
dinin 216. 217, 218 nci sayfalarına bakan arkadaşları
mız görecektir ki. biz bir idari reformu bütün tefer
ruatı ile anlatmış, zaruretini ortaya koymuşuz. Aynı 
şekilde, yine 29 . 7 . 1970 tarihini taşıyan Oturuma 
ait zabıtları tetkik eden arkadaşlar 432, 433 ve mütea
kip sayfalarında bu hususu açık açık göreceklerdir. 

Öyle ise arkadaşlarım, açıkça şu hususu koyalım 
ki; yapılacak her zam, aslında memurlara fazla bir 
şey getirmeyecektir. Bu zamlar eğer mutlaka yapıla
caksa, personel rejimini tahrip edecek yerde, diğer 
yollar var, çok daha kolay yollar var, o yollara doğ
ru gidilecek, gidilmesi lazım gelir. Ve nihayet, per
sonel meselesini tek başına ele almak mümkün değil
dir, mutlaka idari reform içerisinde almak bir zaru
rettir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız Kanun, bazı şeyleri bize 

düşündürüyor ve huzurlarınızda bunları dile getir
mek mecburiyetini hissediyoruz. 

Adına, ister pahalılık deyin, isterse enflasyonun 
memleketimizdeki tahribatı deyin, nasıl tarif ederseniz 
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edin, bugün hasta olan ekonomimiz memleket insa
nını cidden her gün zor durumlara itmektedir. Her 
gün çarşıda, pazarda fakirin, memurun, işçinin, köy
lünün, dargelirlinin, dulun, yetimin, sakatın, hususiyle 
fakirin çok ıstırap çektiğini görüyoruz. 

Bir memlekette zenginin çoğalması övünülecek 
bir hal değildir. Fakirliğin artması da bir felakettir. 
Eskiler, orta hallinin gelişmesiyle memleketin refah 
bulacağını hep tavsiye etmişler ve onun üzerine çok 
parmak basmışlar. Hatta öyle devirler olmuş ki, 
«Memleketin zengini bunu hayırlı yollarda kullansay-
dı bu kadar birikmeyecekti». diye ağlamışlar. Bugün 
içinde bulunduğumuz şartlar çok ağır. Fakir zor du
rumda. Fakirlik, küfre, anarşiye ve kötülüğe en ya
kın noktadır. Fakiri yukarı doğru çekmek mecburi
yetindesiniz, zengini de aşağı doğru, orta halli sınıfı 
da çoğaltmak mecburiyetindesiniz; ama getirdiğimiz 
bir derece artırma tedbiri acaba bu hastalığın ilacı mı
dır, tedbiri midir?.. 

Benim kanatim odur ki, getireceğiniz bu tedbir, bu
nun ilacı değildir, Hasta bünyeyi, önce hasta et, son
ra da palyatif tedbirlerle onu tedavi et, pansuman yap.. 
Bu, bu işin tedbiri değildir. Mutlaka köklü ekonomik 
tedbirler getirmeden, sadece «Bir derece artırma ge
tirdim, bu hastalığın önü alındı, tedavisi yapıldı, her
kes artık rahattır.» demek imkânı yoktur. 

Hal böyle olunca. Kanunun bize ferahlık getire
ceğini ve ıstırap çeken, yoksulluk çeken memurun ra-
hatlıyacağını düşünmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birinci dereceyi hesaba katmamışız; «Onların na

sılsa halleri iyidir.» demişiz, onlarm durumlarına bir 
şey eklememişiz. Bunun adaletli bir davranış olduğunu 
sanmıyorum. Bütün ömrünü devlet hizmetinde geçir
miş. büyük hizmetler vermiş, meşakkat çekmiş, artık 
maaşının en son noktasına gelmiş olan bir insana, 
«Sen artık bu tedbirlerden faydalanma, sana bir şey 
getirmedim.» demek, adalete uygun değildir. Olsa 
olsa ona da muhakkak ki bir şeyler getirmek; ama 
asıl yükü. asıl ağırlığı, en çok ıstırap çeken, daha bu 
işin bidayetinde bulunan çok az maaş alan kimselere 
getirmek, yukarı kademelerde daha az vererek bir 
muvazene kurmanın hayırlı olacağını zannediyorum. 
Fakat bu ne kadar devam eder?.. Kanaatim odur ki, 
siz daha Kanunu çıkarmadan evvel çarşıda, pazarda, 
esnaf, tüccar fiyatları ayarlayarak bunun hemen me
mura inikasını önleyecektir. 

Bugün memleketimizde orta halli bir insanın otu
rabileceği evin kirasının Ankara'nın kenar mahallele-

I rinde 3 veya 4 bin lira veya 5 bin lira mertebesinde 
olduğunu düşünürseniz, memurun ancak durumu ile 
mütenasip bir evde oturabilmesi için bütün maaşını 
vermek mecburiyeti vardır. Hal böyle iken, sizin 150-
2C0 lira mertebesinde getireceğiniz bir tedbirle, o me
mur bir çocuğu ile veya ailesi ile birlikte nasıl bir ev
de oturacak, ne yapacak, artık bunu takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Onun için, acilen asgari geçim indirimi ile birlik
te, maaşın vergi dışında tutulacak nispeti mutlaka sü-
ratele tayin edilmeli. Eğer bu tespit yapılmazsa, ge
tireceğiniz küçük tedbirlerin bir şeye yarayacağını 
sanmıyorum. 

Bugün, az maaş alan memurun dahi veya orta de
recede maaş alan memurun dahi, aldığı maaştan bir 
esnafın, beliki de bir tüccarın vermeyeceği derecede 
onun vergisini keserseniz ve gülünç bir miktarı da eli
ne verirseniz, iyi bir esnaftan veya orta halli bir tüc-

I cardan daha çok ona vergi verdirirseniz, ona bir şey 
j verdiğinizi kabul etmek mümkün değildir. Bugün me

mur, işçi; Devletin bütün gelirleri aşağı yukarı onlar
dan kesilen vergilerle toplanıyor. Bütçenin büyük bir 
kısmını işçiden ve memurdan kestiğiniz vergilerden 
topluyorsunuz. Bu, mümkün değil. Mümkün olduğu 
kadar aylıklı, mahdut imkânlar içinde olan kimseden 
vergi almamanın yolunu araştırmak lazım. Vergiyi, 
aylık alandan değil, ücret aldığı için hemen boğazını 
sıkıp vergisini elinden alabileceğiniz kimselerden top
lamak yerine, mümkün olduğu kadar birikmiş servet
ten vergi almak lazım. Yoksa, aldığı beş bin lira ile 
canını teninde tutamayan insandan vergi alırsınız, bu, 
vergi adaleti de olmaz, getireceğiniz bir derece de 
kolay kolay bir işe yaramaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
| Bir yıl içerisinde Türk parasının değerini rf 60 

nispetinde kaybettirecek tedbirler alırsanız, fiyatlar 
! ','( 100 mertebesine geürse, memura vereceğiniz bir 

derece artışı ile bunu telafi etmeniz mümkün değil
dir. Bugün, memurun ağır derecede sıkıntılar içerisin
de kıvrandığı bir sırada, fiyatların r/f 50 - c/( 100 mer
tebesinde yükseldiği memleketimizde bir derecelik 
bir artış getirerek, «Onları refah noktasına getirece
ğim. adil bir tedbir getirdim» demeniz mümkün de
ğildir. 

Onun için, biz bu işi ta bidayetinden beri şöyle 
müdafaa ettik: 

Dedik ki, bu sene katsayı hiç olmazsa r-/f 100 nis
petinde bir artışa yaklaşmalı ki; yani hiç olmazsa 
22 olmalı ki, (r 60 veya r< 100 nispetindeki pahalı-

I lığı karşılasın. Bunu yapamayacağınıza göre, şu ge-
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tirdiğiniz tedbir; mümkün olduğu kadar bu pahalılık
tan en çok etekilenenlere, en yü'ksek payı getirecek ve 
fazla 'etkilenmeyenlere de ona göre faydalar temin 
edecek muvazeneli ve adil bir şekilde getirmek la
zım gelirken, yine küçük memura 150 - 200 lira, 
büyük kısımlarda daha büyük artış getirirseniz olmu
yor. 

Onun için biz bidayetten beri ne yapıp, yapıp bu 
artışları, fiyat artışlarını ve memleketteki bugün için
de bulunduğumuz ekonomik istikrarsızlığı giderecek 
şekilde otomatik bir sisteme bağlanmanın faydalı ola
cağını ifade ediyorduk ve bunun adına Echelle - Mo
bil diyorduk. Mutlaka, o sene fiyat artışları c/c 20 ise, 
otomatikman memurun maaşı da r/r 20 nispetinde 
artmalıdır, şeklindeki tekliflerimizi tekrarlıyorduk. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Getireceğiniz bir derece artışından memurlar baş

ka şekilde de yakınıyorlar haklı olarak. «Zaten kad
rosuzluk sebebiyle biz layık olduğumuz kademelere 
ve derecelere getirilip oturtulamadık. Biz çok geriden 
takip ediyoruz bu işi. Bize her şeyden evvel layık ol
duğumuz kademeleri, dereceleri verin de, ondan son
ra bir derece artışı verirseniz, belki bizim derdimize 
deva olur.» derler. Bunu da yapamamanın muhak
kak ki, eksikliğini ve sıkıntısını çekiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlar 

için bu kanunda bir şey görmek mümkün değil. On
ların da kendilerine göre sıkıntıları var. Parça, par
ça onlar hakkındaki münferit kanunların, onların ta
mamını içine alan bir tedbir mahiyetinde olmadığını 
tespit ediyoruz. Hiç olmazsa, onların da tümüne bir 
fayda temin edecek bir tedbir bu Kanunun içinde dü
şünülmeli idi. 

Aziz arkadaşlarım; 

Tabii ki, dört başı mamur, her şeyi düşünülmüş, 
eksiksiz bir kanunun huzura getirilmiş olduğunu iddia 
etmek mümkün değil: ama az da olsa, bu Kanunun 
memurlarımıza hiç olmazsa teselli kabilinden bir 
şey getirmiş olması da gene takdire şayandır, şayanı 
şükrandır. Bunun daha köklü, daha ilmi, daha ras
yonel. daha akıllıca tedbirlerle, daha geçerli ekono
mik tedbirleriyle deva getirecek şekilde düzeltilmesinin 
faydalı olacağına kaniim. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
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Huzurunuza çok acayip bir kanun gelmiş oldu
ğunu söylemek için çıkmış bulunuyorum. Peşinen söy
leyeyim ki, memurların eline para geçmesine karşı 
değilim; ama bu şekilde değil. - Memura para vere
ceksek, işte Bütçe de Mecliste, zaman da her halde 
geçmiş değil, iki katsayı daha, dört katsayı daha ar
tırılıp verilebilir; ama bu şekilde memur düzenini kö
künden bozacak ybir kanun ile oldu - bitlilerle, süm-
metedarik yapılmış iki maddelik bir cetvel ile «Ka
nun» diye önümüze getirtip, bunu geçirmek suretiyle 
memura fayda sağlayacağımızı sanıyorsak yanılıyo-
ruz. 

Bir kere bu Kanun, kökten adaletsizlik getirecek
tir. Bürokrasinin hiyerarşik durumunu dahi bozacak
tır. Hatta ben şuna taaccüp ediyorum; Maliye Baka
nı, genel müdürlerin hepsini şimdiye kadar atmalı 
idi. Zira şu bir seneden beri doğru dürüst bir per
sonel kanunu kotarıp, Maliye Bakanlığı karşımıza ge
tirmemiştir. Hatta Sayın Ecevit, Devlet Planlama 
Teşkilatını tümden lağvetmeliydi. 12 defa kararna
melerle değiştirmiş, bir 657 sayılı Kanun çıkarmışız; 
zaten baştan sakat ve şimdiye kadar ki değişikliklerle 
tümden dejenere olmuş bir Kanun; eğer biz düzen 
sağlayacak bir iktidarsak. şimdiye kadar o Devlet 
Personel Teşkilatı. Devlet Personel Kanununu iyi, 
mazbut, gereksinmelere uygun şekilde kotarıp. doğru 
dürüst bir kanun getirmeliydi. 

Ben dikkat ediyorum, beş senedir şu Senatodayız; 
şurasına bir yama ile memura şu faydayı; şuradan, 
«Yok, bulunmuyor bu memur,» diye bir küçük ilave, 
yan ödeme vesaire ile geçinip gidiyoruz.. 

Olmaz böyle şey, benim bunu havsalam kabul et
miyor. Bir kere. Devlet memurları şu anda Personel 
Kanununa göre dahi; tüm olafak belki faydalanmı
yor. hatta o kadar acayip, o kadar dejenere edilmiş 
bir durum.; düşmüştür ki, kimi memur iki ikramiye 
alır. kimisi dört. kimisi altı; kimi memurun lojmanı 
vardır, kimisinin yoktur, kimi memura lojman zammı 
verilir; kimi müessesede vasıta verilir, kimi memu
run servis arabası vardır, kimisinin yoktur; kimisinin 
sosyal hakkı vardır, kimisinin yoktur; kimisi gelir, bu
rada Ankara'da olduğu gibi, öğle yemeğini on liraya 
yer, Erzurum'daki memura bir öğle yemeği için on 
lira verilmez; İstanbul'daki memura belki bin lira 
akaryakıt zammı verilir, Erzurum'daki de bin lira alır. 
Bu adaletsizliklerle malul bir Kanuna şimdi yeni bir 
yama daha ekleyeceğiz; bu, havsalama sığmıyor. 

Sonra, bu Kanunu çıkarıyoruz; ne yapacağız?.. 
Hepsine bu derece vereceğiz. Niye?.. Benim sicilim 
müsaitse terfi ediyorum; onun sicili müsait değilse, 
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niye terfi etsin?.. İşte, en büyük adaletsizlik ve anar
şiyi yaratacak durum budur. 

Sonra burada bu Bütçe sırasında konuşuldu; şu 
üç senelik süre içerisinde 312 bin memur kolundan 
tutulmuş ve hatta sahte imtihan belgeleriyle, belediye
lerden, «Devlet Personel Kanununa göre imtihan ka
zanmıştır diye alınmış.» dendi. Eğer bu doğruysa, bu 
memurlar niye dahil ediliyor bu Kanunun içerisinde?.. 
Değilse, demek ki, biz kendi kendimizi nakşediyo
ruz. Olmaz öyle şey. Eğer bu Kanun çıkarsa bile; ki, 
'ben buna oy vermeyeceğim, yanlış bir Kanundur; 
1975'e kadar alınmış memurlar varsa, belki onlara ya
pılabilir. O da sakattır. Ne olmuş?.. Memurlara bir 
'defaya mahsus olmak üzere bir derece vereceğim; 
1 Martta gelip de işe girecek veyahutta 1 Nisanda alı
nacak olan memur ne olacak?.. Tümden sakatlıktır. 
Bundan evvel çalışmış olan; şu otuz senedir, elli sene
dir Devlete hizmet etmiş; bazıları emekli olmuş, bazı
ları olmamış; olmamışlara belki veriyorsun, ya olmuş
lara?.. Ona da veriyor muyuz.. Emekli olmuş memur
lara da bir derece veriyor musunuz?.. O da yok bel
ki. (CHP sıralarından «Veriyor» sesleri). 

Bu Kanun şu bakımdan da sakattır: Bu, milli ser
vetin veyahutta milli hâsılanın {7C 30 veya c/( 40"mı 
batı illerine aktarması bakımından da sakattır. Niye 
diyeceksiniz?.. Düşünün; Erzurum'da kaç memur var
dır kadroda ve belki kaçı da boştur ve hatta orada 
olan memurlar, acaba böyle birinci, ikinci derecede 
olan memurlar, yüzde 100 belki (/c 20 dolu mudur?.. 
Hayır. Ama İstanbul'a gidin, tüm, hangi sınıftan; 
Karayollarına dahi bakın, memur bulursanız, c/( 120 
fazlasıyla var, Erzurum'dakinin karşıtı. Erzurum'daki 
sekizinci derecede, dokuzuncu derecede ise, orada hiz
met yapan hizmetli birinci derecede veya Erzurum'da
ki dördüncü derecede ise (En fazla beşinci derecede) 
dördüncü derecede ise. (ki. yan ödeme de alması için) 
oradaki yine birinci derecede, birinci derecenin 1 zait 
4'lerinde. Bilmiyorum ya.. Bu şekilde bir kanun çıka
rılırsa, demek ki, kadro olarak bir Karayolları dü
şünelim; orada 100 tane memur ola çaktı veya 100 ta
ne mühendis olacaktı: 70 tane var.. İstanbul birinci 
bölgede de 100 tane olacaktı. 130 tane var.. Oradaki
lerin derecesi 4 ncü derece; İstanbul'da o hizmetler
de çalışanların dereceleri 1. 2 nihayet.. Belki 2'de yok
tur ya, l'dir. 

Bunlara birer derece vermen suretiyle; bu aynı 
zamanda bir zam kanunudur, bu zammı yapmak sure
tiyle, demek ki milli hâsılayı Batı Anadolu illerine ve 
bazı bölgelere fazla aktarmaya imkân verecek bir Ka
nundur. Bu bakımdan da yanlıştır. 

Sonra şunu da düşünürsek: Gerek İstanbul, Anka
ra, İzmir ve hatta derim ki, Eskişehir, Aydın gibi il
lerde. çok şükür Emlak Kredi Bankası da, mesela İs
tanbul'daki gibi Ataköy sitelerini yapıp, birçok 1 nci, 
2 nci derecedeki memurlarımıza buralardan mesken 
edinmelerini de sağlamıştır. 

E., ne edeceğiz?.. Demin arz ettiğim şekliyle, yük
sek dereceli ve aynı zamanda Emlak Kredinin tabii 
oralarda meskene yapmış olması sebebiyle; 1 nci, 2 
nci dereceden çok memuru depo etmişiz batıya, orada 
bu meskenlerine de kavuşmuşlar. Onlar da halen me-
mursa, 1 derece ileriye gidecek. Erzurum'daki memur, 
zaten Erzurum'da mesken edinmek istemez; 1 nci de
receden de olsa. İstememiştir de.. Yoktur. Ona da 
1 derece vereceğiz; eline ne kadar para geçecekse, o 
da olacak.. 

Bu bakımdan da bir adaletsizlik getiriliyor. 
Dediğim gibi, bu Kanunun çok yanlış yönleri, çok 

adaletsizlik getirecek yönleri vardır ve bir anarşi ya
ratacaktır memur zümresinde. Bunu bilesiniz. 

Bu Kanun, temenni etmem ki çıksın; ama çıkarsa 
şu şekilde çıkmasını sağlarsanız memnun olurum: 

Bir kere, batı illerinde çalışan memurların hiç bi
risinin derece terfiine lüzum yok. Doğu ve Güneydo
ğuda çalışan memurları 2 derece yükseltin; tamam.. 
Doğu ve Güneydoğuda çalışan memurlara, lojmanı 
olmayanlara, bir derece de ondan dolayı yükseltin; o 
da tamam. 

Ancak,zaten Doğuda ve Güneydoğuda hizmet için 
çalıştırılacak gerekli memuru; valisinden tut, veteri
nerine, hekimine, ziraat mühendisine, hemşiresine ka
dar ancak o zaman temin edersiniz. Aksi takdirde, du-
ğuya full - time Kanunu da çıktı, hekim gitmiyor. 

O bakımdan, bence yapılacak iş: eğer memurlara 
bir imkân tanımak ise, tamamen katsayıyı artırmaktan 
ibaret olmalıdır. O da, bütçe Meclistedir; belki bil
miyorum. zamanı da geçmiş değildir, orada katsayı
yı artırmak suretiyle, memurlara eşit. haklı bir mua
mele yapılabilir. 

Kaldı ki, teknik personel yasası çıkmadı. Teknik 
personelle, diğer memur sınıfını hakikaten ayırmak 
kanısındayım; bunu bir kaç kere bu kürsüden ifade 
eltim. Bu yasa ile dahi. (Teknik personeli yine; diğer 
memurları aşağı görmüyorum, tabii, teknik personel-
ligin bir farkı vardır.) teknik personeli diğer memur
larla eşit tuttuğu sebebiyle de bu Kanun zaten sakat
tır. 

Onun için, bu Kanuna, dilim döndüğünce, aksak
lıklarını anlatıp, aleni muhalefet ettiğimi arz eder ve 
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oy vermeyeceğimi de beyan eder, hepinizi saygıyla 
selamlarım. \ÂP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, buyurun efendim. 
FE^'Zİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) - - Sa-

;.yın başkan, Sayın arkadaşlar; 
Müzakere ettiğimiz Kanun teklifi, Tekirdağ Mil

letvekili Sayın Yılmaz Alpaslan ve dört arkadaşı ile 
•içel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in teklifi üze-
Tİne oluşturulmuş bulunmaktadır. Bunlardan Sayın 
'Süleyman Şimşek teklifini 21 . 10 . 1977 tarihinde 
vermiştir. Yılmaz Alpaslan ve arkadaşlar!, tekliflerini 
1 5 . 6 . 1978 tarihinde vermişlerdir. 

Tekliflerin gerekçelerinden de anlaşıldığı gibi, bun
lar, bir adaletsizliği önleme amacını gütmektedir. Tek
liflerin yapıldığı dönemde 15 nci dereceden aylık alan 
Devlet memurunun brüt aylık tutarı 160"ın 14 katla 
çarpımı sonunda 2 240 lira tutuyor. Yine o tarihte, 14 
ncü derecenin aylık brüt tutarı, 185'in 14'le çarpımı 
sonunda, 2 590 lira tutuyor. 

Görüleceği üzere, 14 ve 15 nci dereceden maaş 
•alan memurların brüt aylıkları, asgari işçi ücreti olan 
3 300 liranın altına düşmektedir. Gerçi, 657 sayılı Ka-
inun hükümlerine göre. aradaki fark tazminat olarak 
memurlara ödenmekteyse de, bu, daha palyatif bir 
'tedbirdir. Onun için, teklifi hazırlayan arkadaşlar bu
nu bir adaletsizliği gidermek amacıyle ve iyi niyetle 
hazırlamış bulunmaktadırlar. Eğer 14 ve 15 nci dere
celer kalkacak olursa, o zaman 13 ncü dereceden baş
lanacak, tekliflerin yapıldığı tarihte dahi 13 ncü dere
ce aylığı işçi asgari ücretini geçmiyordu, 2 940 lirada 
kalıyordu. Fakat bu tekliflerin yapılmasından sonra, 
1 . 1 1 . 1978 tarihinde Kanun Kuvvetindeki Kararna
meyle Hükümet, göstergeleri değiştirmiştir. Belki bu 
değişiklik daha önce olsaydı, o arkadaşlarımız bu tek
lifi yapmayabilirlerdi; kendi gerekçelerine göre. 

Göstergenin değişiminden sonra 14 katsayıya göre, 
15 nci derecenin brüt tutarı 4 100 lira, 14 ncü derece 
de 4 480 lira olmuştur. Böylelikle de i.şçi asgari ücret
tim geçmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu 14 ve 15 nci dereceler kalksın mı, kalk
masın mı? Temel politikaya göre, ücretlerin tavanıyla 
tabanı arasındaki mesafenin kısa olması gerekir. Birin
ci derecede maaş alan memurla, sonuncu derecede 
maaş alan memurun arasındaki fark ne kadar azalır
sa, sosyal adalet o derece gerçekleşmiş olur; çünkü 
asıl olan, aşağıdaki kişiyi o ücretle geçindirebilmek-
tir. Bundan sonra ki; belki ailenin kalabalıklaşmış ol
ması, ya da daha fazla refahı sağlamak amacı ile ve
rilen ücretler olur. 
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Biz prensip olarak bunu kabul edecek olursak, 14 
ve 15 nci derecelerin kalkmasına karşı olmamamız ge
rekir. 14 ve 15 nci dereceler kalktıktan sonra durum 
ne oluyor?.. 14 ve 15 nci derecedekiler 13 ncü derece
ye yerleşiyorlar. Tekliflerin gerekçesinde de belirtildi
ği gibi, ilkokul mezunları 13 ncü dereceye çıkarsa, 
ortaokul mezunu da, elbette ki bir fark olacak, 12 
nci dereceye gelecek. Bu 15 ve 14 ncü derecelerin kalk
masıyla, ister istemez bir adalet sağlamak için yukarı 
doğru bir kaydırma yapacaksınız. Çünkü, altı yıl sonra 
gelen kimse, altı yıldan beri memuriyet yapmış bir ki
şinin seviyesine çıkmış oluyor. Bunu yaptığınız anda, 
bir sosyal adalet gereği de, o 13 ncü dereceyi 12'ye ve 
12'yi 1 l'e iteceksiniz. Birinci derecede toplanıyormuş.. 
Toplanabilir. 

Burada mağdur olacak var ise, birinci derecenin 
son kademesindekilerdir. Buna bir tedbir aranıyorsa, 
ona bir şey söyleyemem. Ama bunun dışındaki; bu 
teklif, sosyal adalete uygundur, iyi niyetlidir ve 14, 
15 nci derecenin kalkması ile mağdur olacak olan, da
ha yüksek tahsilli ve daha kıdemli memurları da tat
min etmiş olacaktır. Bu nedenlerle, ben bu teklifin bu 
şekilde yasalaşmasından yanayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon konuşacak
lar mı efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİN OĞLU 
(Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
Kifayet takriri var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Görüşmelerin kifaye

tini arz ederim. 
Orhan Çalış 

Bolu 

Sayın Başkan 
893 sıra sayılı 657 sayılı Kanuna Ek Geçici Mad

deler Eklenmesine Dair Kanun teklifi üzerinde altı 
üye konuşmuştur. 

Durum aydınlanmış olmakla, yeterliğe karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Talât Doğan 
Rize 

BAŞKAN — Hükümetin konuşmasına şamil ol
mamak üzere kifayet önergelerini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
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Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu, buyuru- I 
nuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Görüşme konusu olan Kanun teklifi, biraz önce I 
söz alan sayın üyeler tarafından çeşitli yönleriyle eleş
tiri konusu yapıldı ve bu arada Hükümet olarak bize 
bazı sorular yöneltildi. Ben şu anda, özellikle bu so- j 
ruları cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum; j 
fakat öyle sanıyorum ki, bu cevapların gerektiği bi
çimde değerlendirilmesi için, daha önce, «Bu teklif, I 
nedir, ne değildir» bu noktanın da açıklığa kavuştu
rulmasında yarar vardır. I 

Değerli arkadaşlarım; 

Söz alan sayın üyelerin belirttikleri gibi, ülkemizde 
bugün yürürlükte bulunan personel rejimi, çeşitli yön
leriyle işlevini yitirmiş bir rejimdir. Aslında, uzun I 
süre ülkemizde uygulanmış olan Barem Kanununun I 
yerini almak üzere hazırlanarak 1970 yılında yürürlü- I 
ğe konulan bu rejim, birçok alanda yeni çözümler ge- I 
tirmeyi amaçlamış olmakla birlikte, daha o zaman ve I 
ondan sonra yapılan değişikliklerle, içinde bulunulan 
dengesizlikler giderek daha belirgin bir hale gelmiş ve I 
böylece, yanlız kamu yönetimi tarafından değil, bu 
konuyla ilgili tüm kesimler tarafından devamlı eleş- I 
tiri konusu olmuştur. Bu nedenledir ki, biz bu alanda 
yeni bir düzenlemeyi gerekli görmüş bulunuyoruz ve j 
bununla ilgili çalışmalar da iki ay önce başlamış bu
lunuyor. Yüksek düzeydeki yöneticilerden oluşan, ay
nı zamanda üniversitelerin temsilcilerinin de katıldı
ğı bu çalışmaların, en az bir yıl süreceği anlaşılmak- J 
tadır. 

Bu noktada, hemen Sayın Nalbantoğlu'nun bir 
eleştirisine cevap arz etmek istiyorum. 

Personel rejimi, genellikle sanıldığı gibi, birkaç ay
da düzenlenecek ve yürürlüğe konulabilecek bir konu 
değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sekiz se
ne, sekiz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU I 
(Devamla) — Hükümet olarak işbaşına geldikten ! 

I sonra, kamu yönetimindeki yeni düzenleme çalışma
ları içinde konuyu ele aldık; fakat arz ettiğim gibi, bu 

I çalışmaların daha uzunca bir zaman süremesi, bu ko-
I nunun kendi gereği gibi görünmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

1 Bu rejim, zaman içinde bir yandan eskimiş, bir 
yandan da; biraz önce arz ettiğim gibi, yapılan de
ğişiklikler nedeniyle- içindeki dengesizlikler ve tutar-

j sızlıklar büsbütün belirgin hale gelmiştir. Elimizdeki 
| bilgilere göre, şimdiye kadar personel rejimi 15 kez 
I değiştirme konusu olmuştur. Bu değişiklikler, ne ya-
I zık ki, her defasında rejimi düzeltme amacıyla yapıl-
I mış gibi gösterilmekle birlikte, böyle olmamış, sadece, 
I bir grubun, ya da bir kesimin isteklerini yerine ge

tirmeye dönük değişiklikler durumurida kalmıştır. Bu 
da, bu rejimin, biraz önce de arz ettiğim gibi, gide-

I rek işlevini kaybetmesi ve kendisinden daha çok şi-
J kâyet edilen bir rejim haline dönüşmesine neden ol-
I muştur. 

I Önümüzdeki Kanun teklifi, bu rejimde düzeltme-
I 1er yapmayı, ya da bu rejimin şu ya da bu alandaki bü-
I yük aksaklıklarını gidermeyi amaçlayan bir teklif de-
I ğitdir. Bu, teklifin gerekçesinde yer almadığı gibi, 
I aslında, kendi içeriği incelendiği zaman kolaylıkla or

taya çıkan bir gerçektir. Bu Kanun teklifi, sadece bu-
I günkü güç koşullar altında kamu görevindeki yurt-
I taşlarımıza bazı kolaylıklar getirmeyi amaçlamakta

dır. Bu kolaylıklardan biri, bunlara birer üst derece 
| olanağını sağlamak; ikincisi de, ellerine geçen aylık

larda bir miktar artış sağlamaktan ibarettir ki, bu nok
taları Sayın Karaman konuşmalarında «Terfi» ve 
«Terfih» olarak eski deyimleri ile ayrıca vurgulamış 
bulunuyor. 

Kanun teklifi aslında, bugün önümüzdeki biçimin-
der çok daha farklı biçimdeydi. Memurlara terfi ola
nağı sağlamak için, yürürlükteki yasada öngörülen ta
vanlar tümüyle kaldırılmak yoluna gidilmişti. Buna 
göre, eğer eski biçimde yasalaşma durumu hâsıl ol
saydı, yürürlükteki Kanunda öğrenim derecelerine gö
re öngörülmüş olan tavanlar tümüyle kalmış olaca
ğı için, örneğin, bir ilkokul mezununun birinci dere
ceye kadar yükselmesi de sağlanmış olacaktı. Bunun 

i gibi, ortaokul, ya da lise mezunları için yine aynı du-
I rum sözkonusu olacaktı. Bu, arkadaşlarımın da üze-

—. 502 — 
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rinde durduğu gibi, sakıncalı bir yaklaşım olduğu 
için, Milliet Meclisindeki müzakereler sırasında Hü
kümet olarak buna karşı çıktık ve Komisyonun ikin
ci çalışmaları sırasında teklifte bu yönde değişiklik
ler yapıldı. 

Kanun teklifi hazırlandığı sırada bir başka durum 
sözkonusuydu; o da, asgari ücret ile Devlet baremi 
arasındaki ilişkiden ileri geliyordu ve asgari ücretin, 
gösterge tablosunda öngörülen miktarları aşması ha
linde, ilgili memurların ücretlerinin asgari ücrete gö
re ödenmesi; fakat kendilerinin buna göre emekli ay
lıklarından yararlanmaması bir sakıncaydı. Kanun 
teklifi hazırlanırken öngörülen amaçlardan biri de 
buydu; fakat daha sonra Yetki Kanununun verdiği 
imkândan yararlanarak, Hükümetçe 657 sayılı Ka
nunda, daha doğrusu bu Kanunun gösterge tablosun
da yapılan değişiklikle bu nokta düzeltilmiş bulunu
yordu. Bu nedenle, Kanun teklifinin bu amacı da 
kendiliğinden gerçekleşmiş oluyordu. 

O halde, bugünkü şekliyle tekrar etmek gerekir
se, bu Kanun teklifi, bugün görevde bulunan me
murlara birer üst derece ve onun yanında da, buna 
paralel olarak bir miktar daha fazla aylık olanağı
nı getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Buradaki müzakerelerde konuşan arkadaşlarımız, 
bu noktada görüş birliğinde olduklarını söylediler. 
Söz alan ve teklifi eleştiren tüm arkadaşlarım, bugün
kü koşullar içinde memurlara daha çok ödeme yap
manın gereği üzerinde durdular ve enflasyonla mü
cadele için, öteki tedbirler alınırken, bunun da ayrı
ca gözönünde tutulması gerektiğini belirttiler. 

Değerli arkadaşlarım, 

Aslında bildiğiniz gibi, Hükümetiniz de bu anla
yış içinde şimdiye kadar bazı düzenlemeler yapmış bu
lunuyor. Geçen yıl kabul edilen Bütçe yürürlüğe gi
rerken katsayıda artış yapmak yoluna gidildi ve kat
sayının 12'den 14'e çıkarılması suretiyle, memurlara 
400 lira ile 1 050 lira arasında bir ek gelir sağlanmış 
oldu. 

Ayrıca, yıl içinde başka düzenlemeler yapmak yo
luna gittik ve aile yardımına işlerlik kazandırdık. Ekim 
başından itibaren uygulanmaya başlanılan bu yeni 

yardım programı çerçevesi içinde, memurlara çalış
mayan eşleri için net olarak 500 lira ödenmek yolu
na gidildi. 

Yine aynı çerçeve içinde, çocuk zamları yeniden 
düzenlendi ve evvelce 50 lira olan çocuk yardımı, ço
cuğun okul durumuna göre, 150 - 250 ve 400 lira ola
rak yeniden düzenlendi. 

Daha sonra tayın bedelinde yeniden düzenleme
ler yapıldı ve bundan yararlanan kamu görevlilerinin 
durumunda da, onlara ek gelir sağlayacak şekilde de
ğişiklikler yapıldı. 

«Bütün bunlar yeterli mi?» sorusu yöneltilecek 
olursa; ben de burada bu konuya değinen arkadaşları
mın görüşlerini paylaşarak, bunun yeterli olmadığını 
söylemek durumundayım. İşte bu nedenledir ki biz, 
önümüzdeki teklif bazı bakımlardan aksaklıkları içer
mekle birlikte, bu düzeltilmiş şekliyle bunun, bugün
kü ortam içinde memurlara bir dereceye kadar ek 
olanaklar sağlayabileceğini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Sağlanacak imkânlar nelerdir? Onu da sanıyorum 
ki açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Elimizdeki bil
gilere göre, teklif bu şekliyle kanunlaştığı takdirde; 15 
nci derecedeki bir kamu görevlisinin (Eğer bu evli ve 
iki çocuklu ise ve gösterge tablosuna bu yıl 16 kat
sayı uygulanacağını kabul edersek) sağlayabileceği 
net aylık fark 152 lira olacaktır. 10 ncu derecedeki 
ayını durumda bir kamu görevlisinin bu şekilde sağ
layacağı net fark 166 lira, dördüncü derecedeki bir 
kamu görevlisinin sağlayacağı net fark '471 lira 
ve nihayet, birinci derecenin birinci kademesindeki 
bir kamu görevlisinin eline geçecek net fark da 793 
lira olacaktır. Görüldüğü gibi, aslında söz konusu 
olan artışlar çok mütevazidir; fakat bu artışları ince
lediğimiz zaman, gösterge tablosunun kendi yapısı 
nedeniyle aşağı derecedeki kamu görevlileriyle, yu
karı derecedeki kamu görevlileri arasında oldukça 
önemli bir farkın da oluştuğu dikkati çekmektedir. 

Sayın Kaplan, tutarının ne olacağını sordu. He
men arz edeyim. Yaptığımız hesaplara göre, 14 kat
sayı uygulanması halinde, bu biçim'de yapıkcak öde
melerin toplamı 4,5 milyar liradır. 16 katsayı oldu
ğu. takdirde, bu 5,5 milyara yükselecektir. 
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İkinci bir soru olarak yine Sayın Kaplan, neden 
derece yükseltilmesi üzerinde durulduğunu sordu. Ka
nun teklifinde bu nokta aslında açıklığa kavuşturul
muş bulunuyor. Ben de bir kez açıklamak isterim: 
Burada üzerinde durulan nokta; bugünkü gösterge 
tablosunda yer alan tavanlar nedeniyle, kendilerine 
bir üst derece olanağı sağlanamaksıZM kamu görevi 
yapan bugünkü memurlara birer üst derece olanağını 
sağlamaktır. Başka bir deyişle, yürürlükteki hüküm
lere göre, bir ilk mektep mezununun bugün yedinci 
derecenin üstüne çıkması ol'anağı yoktur. Teklif kanun
laştığı takdirde, bugün görev yapan kamu görevlilerin
den ilk mektep mezunu olanlar bir defaya mahsus ol
mak üzere altıncı dereceye çıkabileceklerdir. Lise ve 
ortaokul mezunları için de aynı durum sözkonusu-
dur. 

Bu, ilgili memurlar bakımından, emeklilik hakkı 
açısından önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki, biz, 
bu durumda bulunan memuriarm hiç olmazsa bir 
bölümünün bu durumdan yararlanarak emekli ol
mak yoluna gideceklerini ve bunun da bir miktar ek 
ödeme yanında Devlet kadrolarında yine bir ölçüde 
hafiflemeyi de beraberinde getireceğini hesaplıyoruz. 

Sayın Kaplan yine, kadroların boşalmasından ve 
bunlara yeni tayinler yapılması gibi bir durumun or
taya çıkabileceğinden söz etti. Hemen bunu da açık
lamak isterim: Kadroların boşalması sözkonusu de
ğildir. Çünkü, ilgililer kadrolarını değiştirmeyecek
tir. Herkes bulunduğu yerde bir üst dereceyi almak 
yoluna gidecektir. Bu nedenle, kadrolarda boşalma, 
aynı nedenle onların yerine yeniden toptan tayinler 
yapılması gibi bir durum sözkonusu olmayacakdır. 

Sayın Karaman, burada yaptığı konuşmada; bir 
üst derece vermek yerine ilgili memurlara bugün bu
lundukları derecenin karşılığı olan göstergelerinin bir 
üstü olan göstergeleri tahsis etmekten söz etti. Eğer 
bu anlayışımda bir yanlışlık yoksa, öyle sanıyorum ki 
bir üst derece vermek ve böyle bir yola gitmek arasın
da aslında hiç bir fark yoktur. Şöyle ki: Bugün yedin
ci derecede bir memurun göstergesi 505, altıncı dere
cedeki bir memurun göstergesi ise 555 dir. Yedinci 
derecedeki memurun, altıncı dereceye yükselmek 
hakkını kanun teklifinde olduğu gibi kabul ettiğimiz 
zaman, onun eline geçen para 505 değil 555 gösterge 
rakamı üzerinden hesaplanacaktır. Zaten, Sayın Kara-

man'ın da sanıyorum ki, göstergelerden hareket etmek 
suretiyle öngördüğü sonuç aynı olmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu, özellikle buradan sağlanan ola
naklardan emeklilerin yararlanmamasından şikâyet 
etti. Oysa, teklifin ikinci maddesinde, ikinci ek geçi
ci maddede bu nokta açıklıkla hükme bağlanmıştır. 
Buna göre bu şekilde yapılacak değişiklikten tüm 
emekliler de yararlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu açıklamalardan sonra izin verirseniz sözleri
mi şöyle bağlamak istiyorum : 

Bütün arkadaşlarımın da burada vurguladıkları 
gibi, son yıllarda ülkemiz ekonomisinde ortaya çı
kan değişiklikler nedeniyle kamu görevlilerinin üc
ret durumu ciddi olarak ele alınması gereken bir ko
nu haline gelmiştir. Bu konuda en iyi ve en sağlıklı 
düzenlemeler hiç şüphesiz yürürlükteki rejimin tü
müyle yeniden ele alınıp, baştan düzenlenmesi şek
linde gerçekleştirilebilir; fakat böyle bir yaklaşım an
cak uzun zaman içinde gerçekleşebilecek ve sonuç 
verebilecektir. 

Bu nedenledir ki, geçmişte olduğu gibi. istesek 
de istemesek de bu rejimde zaman zaman değişiklik
ler yapmak gereği ortaya çıkmıştır ve bugün önü
nüzde bulunan Kanun teklifi de işte böyle bir an
layış içinde Millet Meclisinden geçtikten sonra Yü
ce Senatoya gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarımın burada bana yönelttikleri eleşti
rinin aksine olarak Hükümet olarak biz, Millet Mec
lisinde bu teklife karşı çıktık, sakat yönlerini orta
ya koyduk ve ondan sonra biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, bu teklif üzerinde bazı önemli değişiklikler ya
pıldı ve bu haliyle Yüce Senatoya, Millet Meclisinde 
ittifakla kabul edildikten sonra geldi. 

Dikkatimi çeken bir başka nokta olarak Yüce He
yetinize arz etmek isterim. Söz alan tüm arkadaşla
rım haklı olarak, memurlara daha fazla ödeme yapıl
masından yana olmakla birlikte, bu Kanun teklifine 
karşı olduklarını belirttiler ve nedenleri üzerinde dul
dular. Dikkati çeken nokta, tüm arkadaşlarımın bu 
Kanun teklifinin şu sırada kamuoyunca benimsen
miş olması dolayısıyla buna, bu açıdan karşı çık
manın mümkün olmadığı anlayışından ileri geliyor-
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du. Kabul buyurursanız bu durumun çok tenkit 
edilen Hükümet için de geçerli olduğunu huzurunuz
da arz etmek isterim. Hükümet, bu teklifin düzeltil
mesi için elinden gelen çabayı Millet Meclisinde gös
termiştir ve büyük ölçüde bu teklif düzeldikten son
ra Yüce Senatonun önüne gelmiştir. 

Bu noktada, yine bir başka konuyu da dikkatle
rinize arz etmek isterim. Arkadaşlarım gibi, biz de 
tüm kamu harcamalarının ve bu arada memurları
mıza personel gideri olarak yapılan tüm ödemele
rin de sağlıklı kaynaklardan karşılanmasından yana
yız. Aksi takdirde, sağlıklı olmayan kaynaklardan ya
pılacak tüm ödemelerin enflasyonist eğilimi daha çok 
artıracağı ve bunun sonunda da memurlarımızın eli
ne geçecek satın alma gücünün artmayacağı, belki de 
azalacağı aşikardır. 

Bu nedenledir ki, yine Hükümetimiz, vergi ka
nunlarında köklü değişiklikler yapmayı öngören bir 
tasarı hazırlayarak, geçen yıl içinde Yüce Meclislere 
sunmuştur. Bu tasarı, Millet Meclisinin gündeminde
dir. Bir parçası Belediye Gelirleri Kanunu olarak 
önümüzdeki günde Yüce Senatoda görüşülecektir. 
Umuyoruz ki, bu ayın sonunda ikinci bölümünün 
de, yani asıl köklü değişiklikleri öngören ve Devle
te daha çok gelir sağlamayı öngören bölümünün de 
Millet Meclisinden geçerek Yüce Senatoya gelmesi 
söz konusudur. 

Ben, bu fırsattan yararlanarak bu Kanuna ve öte
ki personel kanunlarına oy veren tüm arkadaşları
mın aynı içtenlikle Devlet gelirlerinin artırılması ve 
vergi adaletinin düzeltilmesi için, vergi kanunlarına 
da oy vereceklerini umuyorum ve bunu kendilerin
den bekliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP, MB ve Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar.) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Dün Bütçe Komisyo
nunda takip ettiğim bir hususun açıklanmasını ve za
bıtlara geçmesini istiyorum. 1 nci derecenin 1, 2, 3 ve 
4 ncü kademesinde bulunanların durumları bu Kanun 
yürürlüğe girdiği zaman ne olacak?... Bunu lütfen 
açıklarlar mı?... 

BAŞKAN — Suali anladınız değilmi efendim?... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Anladım Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Kısa rica edeceğim Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Dünkü Komisyon görüşmeleri sıra
sında bu suale cevap arz etmiştim ve Komisyonun 
raporunda da yer almıştı. Arkadaşımızın yeniden or
taya koyması üzerine, tekrar.cevap arz ediyorum : 

1 nci derecede bulunanların tümü, derece yüksel
mesi mümkün olmadığı için, birinci derecenin dör
düncü kademesinde yer alacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bir dakika bir sual daha geldi. Sa

yın Melen, buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan; bu Ka

nun, sadece 657 sayılı Kanuna yani sivil personele ait 
bir Kanundur ve sivil personelin bir derece yüksel
mesini sağlıyor. Askeri personel hakkında ne düşünü
yorsunuz? Onlara şamil değildir; denge bozulmuyor 
mu?... Bütün sivil personel bir derece yükseldiği hal
de, askeri personel kendi derecelerinde kalmaktadır. 
Bu sebeple bu denge bozulmaktadır. Bu dengenin 
bozulmaması için ne düşünüyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, sivil personelle askeri 
personelin aylıkları bilindiği gibi, iki ayrı kanunla dü
zenlenmiştir. Kanun Teklifi yalnız sivil personelle il
gili düzenlemeyi içeren 657 sayılı Kanunda değişiklik 
yapmasını öngörmektedir. Bu nedenle, Askeri Per
sonel Kanunuyla ilgisi yoktur. Bu düzenlemenin, be
raberinde bir farklılık getirebileceği ilk bakışta akla 
gelebilir, yalnız unutmamak gerekir ki, iki Personel 
Kanunundaki düzenlemeler arasında zaten önemli bir 
fark vardır. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Çelebi, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkanım, Sayın Maliye Bakanından 
öğrenmek istiyorum. Bugünkü personel rejimi bu tip 
müdahale kanunlarıyla çok kısa zamanda dejenere ola-
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çaktır. Öyle anlaşılıyor ki, yakın zamanda daha çok 
dejenere olacak. Sayın Bakan, zaman zaman bu re
jimi ıslah edecek veya değiştirecek hazırlıklardan 
bahsetmektedirler. Bu hazırlıklar ne zaman bitecek
tir?... 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Bakan, kısa ola
rak lütfen. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, biraz önce arz etmiştim, 
tekrar arz ediyorum. Bu çalışmalar iki ay önce başla
mıştır. Yüksek derecedeki bir yöneticiler grubuyla 
ve üniversite mensupları tarafından ortak bir çalış
ma biçiminde yürütülmektedir. Bir yıl kadar süre
ceği sanılmaktadır; bu vesileyle arz etmek isterim^ 
Getirilecek en büyük yeniliklerden biri, personel re
jiminde tıpkı Planlamada olduğu gibi, yeniden yü
rürlüğe konulacak personel rejiminin bütünlüğünün 
korunmasını sağlayacak ayrı bir düzenleme olacak
tır. 

BAŞKAN — Peki efendim; teşekkür ederim. 

893 S. Sayılı Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon olarak 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak söz istemediniz 
efendim. İstediniz mi? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Uygulama... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben 
tevhimde bulundum; siz vazgeçerseniz daha iyi olur. 
Tevhimde bulundum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Uygulamayla ilgili, 
ilerde bazı aksaklıklar olmasın diye söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın verdiği izahatı kâfi 
görümüyor musunuz yani?.. («Vaz geçti» sesleri.) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK Geçici Madde 1. — Bu Kanun ve Ek Ge
çici Maddelerine göre aylık almakta olan persone
lin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak ay
lıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim du
rumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksı
zın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve 
alt derecede bulundukları kademede geçen süre. üst 
derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek 
geçici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren per
sonelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kade
melerine eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre 
kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci 
fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak 
aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve ka
demelerine ayrı ayrı uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici maddeleri tek tek oylarınıza 
arz edeceğim. 

Ek geçici madde üzerinde söz isteyen?... 
Önergeniz var Sayın Karaman?... 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Önergemi 

de açıklayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun; ama mü

saade ederseniz, madde üzerinde söz istemezseniz, 
önergenizi açıklamak hakkınızdır, o zaman söz veri
rim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Önergeler var, İçtüzüğümüzün 113 ncü maddesi 

uyarınca sıraya konulmuştur; önce bilgilerinize suna
cağım, sonra tek tek işleme tabi tutacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

893 S. Sayılı Kanun tasarısının «Ek geçici mad
de 1» metninden : «Öğrenim durumlarına bakılmak
sızın» ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ergin 
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Gerekçe : 
Bu ibare, tahsil barajlarının yıkılmasını hedef 

almaktadır. Devlet hiyerarşisini bozmakta ve anar
şiyi getirmektedir. 

Devamlı bir adaleti sağlayamamakta, tahsil ya
panlara adeta bir ceza verilmesi niteliğini taşımakta: 
dır. Oysa, tahsil yapmayı teşvik etmek esas olma
lıdır. 

Kaldı ki, geçtiğimiz yıllarda bir defaya mahsus 
kaydıyla benzer şekilde tahsil barajlarını yıkan tat
bikatlar iki defa yapılmış ve son derece sakıncalı ne
ticeler alınmışıtr. 

Tekrar aynı hatanın yapılmaması ve tahsillilere 
ceza verilmemesi için, yukarıdaki ibarenin metinden 
çıkarılması yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi hakkında 
Kanun teklifinin madde l'in aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Tabi Üye 
Suphi Karaman 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanuna ve Ek Ge
çici Maddelerine göre aylık almakta olan persone
lin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylık
larının göstergeleri bir üst derecenin aynı kademe
lerinin göstergelerine, bir üst derecede aynı kademe 
yoksa, bir üst derecenin son kademesine getirilir. 
1 nci derecede bulunan personelin bulundukları ka
deme göstergelerine de «150» sayı eklenir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman'ın bu önergesinde 
ek geçici 2 nci maddeyle ilgili değişiklik de vardır. 
Bu kısmı sırası geldiğinde işleme tabi tutacağım. Şim
di ek geçici 1 nci maddeyi bilgilerinize sundum. 

Bir önerge daha var; onu da takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
893 S. Sayılı Yasa teklifinin Ek Geçici 1 nci mad

desine aşağıdaki önerimin konmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk 

«Her derece en az üç kademeyi içerdiğinden ve 
bir yukarı dereceyi öngördüğünden, hakça bir dü
zenin ve sosyal adaletin yerine getirilmesi için 1 nci 
dereceye üç kademe daha eklenerek bir defaya mah-
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sus olmak üzere 1 nci derecenin yedi kademeye çı
karılmasının ek geçici 1 nci maddeye eklenmesi.» 

BAŞKAN — Şimdi, birinci... 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — En aykırı bir 

önergem vardı efendim. 
BAŞKAN — Ne aykırısı efendim?... 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Benim öner

gem vardı efendim. 
BAŞKAN — Ben arz ettim efendim. Tüzüğümü

zün 113 ncü maddesine göre sıraya koydum. Tüzüğü-
ğümüzün 113 ncü maddesi, önce çıkarılma isteyen, 
sonra değiştirme isteyen, en son ilave isteyen önerge
lere göre bir düzenleme getirmiştir. Sizinki, ilave 
madde teklif ediyorsunuz, en sonda okunacaktır. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Ben bitti zan
nettim de onun için Sayın Başkan; özür dilerim. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okutup iş
leme... 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, ben önergemi geri alıyorum ve Sayın 
Karaman'ın önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. Peki 
efendim. 

Sayın Karaman'ın ikinci önergesini takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, «657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun Teklifinin» madde l'in aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Madde 1. — 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki 

ek geçici maddeler eklenmiştir. 
Ek Geçici Madde 1. — 
Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık 

almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri 
kazanılmış hak aylıklarının göstergeleri bir üst dere
cenin aynı kademelerinin göstergelerine, bir üst de
recede aynı kademe yoksa, bir üst derecenin son ka
demesine getirilir. 1 nci derecede bulunan personelin 
bulundukları kademe göstergelerine de «150» sayı ek
lenir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan; 
Benim önergem esas itibariyle refah getirmesi, 

terfih getirmesi yönünden mevcut Kanun Teklifle
riyle hiç farkı yoktur. Aynı şeyi veriyor. Herkese bir 
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üst derecedeki kademedeki gösterge rakamını getiri
yor; ama iki farkı var ondan. 

Görüşülmekte olan teklifte, derecenin kendisi veri
liyor, herkes bir üst deerceye getiriliyor. Yani, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin orduları İz
mir'e girdi, bütün ordu mensuplarına birer rütbe ve
riliyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bunun anlamı 
yok. Bu, devlet düzenini, Personel Yasasının kurdu
ğu düzeni bozan bir düzendir; ama orada önerdiği
niz gösterge tablosundaki rakamları, yani kamu per
soneline refah getirecek olan yeri ben de veriyorum 
ve teklifte olduğu gibi, aynı şeyi veriyoruz. Yani, bir 
farklılık yok arkadaşlar; ama devletin bütünlüğünü, 
mevzuatın bütünlüğünü, yönetmeliklerin bütünlüğü
nü, sicil yönetmeliklerinin bütünlüğünü, Personel Ka
nununun bütünlüğünü bir ölçüde koruyorum. Far
kım bu; ama bir fark daha var. 

Huzurunuzda bulunan kanun teklifinde 1 nci 
derece, herkes yukarı doğru geliyor bir arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, herkes bir sınıf yukarıya ikmalsiz ge
çiyor; ama 1 nci derecede olanlar ipka, sınıfta kalıyor
lar. Onlara da 150 gösterge getiriyor. 150 gösterge 
de bir evvelki, 2 nci dereceden 1 nci dereceye ge
çenlerin aşağı yukarı yükselme hudutları kadar bir 
rakam da ona ekliyor. Onu da eklemeye gerek var. 
Çünkü, kamu personelinin en aydın kesimi şimdi 1 
nci derecede duruyor. Neden onları cezalandırıyorsu
nuz?... Bir de bu yeniliği getiriyor. 

Arkadaşlar şunu itiraf etmeliyim; gerek benim 
önergemde, gerek huzurunuzda bulunan kanun tek
lifinin önergesindeki bir üst derecenin gösterge tab
losunu veya bir üst dereceyi veren yasalar adil değil. 
Oradaki rakamlar adil değil. Neden adil değil?... 

Personel Yasasında 15 nci derece 300 göstergeyle 
başlıyor. 14 320 oluyor. Yani, 20 gösterge artırmış 
oluyorsunuz. Bir üst derecenin ister kendisini verin, 
ister benim yaptığım gibi yasanın bütünlüğünü ko
rumak üzere gösterge tablosunu çıkarın. 300'den 320' 
ye çıkarıyorsunuz. Ne veriyorsunuz?... 300'e 20. Ya
ni, 1/15, 1/15 terfi getiriyorsunuz; 1/15 yükselme ge
tiriyorsunuz. Bunu Personel Yasasının bütün kademe
lerinde 14'te, 13'te, 12'de, 1 l'de görseniz, gördüğünüz 
tablonun ortalaması şudur: 10 ncu dereceye kadar bü
tün personel 1/15, yani, 15'de l'i kadar terfi kazanı
yorlar, yükselme, refah kazanıyorlar. 10 ncu dere
ceden 5 nci dereceye kadar, 8 nci dereceye kadar 1/10 
terfi kazanıyorlar; ama 3'te 2'de, l'de 1 7 , 1/6 terfi 
kazanıyorlar. Demek ki, bu sistemle ister bu huzuru
nuzda bulunan teklifle davranalım, ister benim göster
ge tablosuyla (Ki, bütünlüğünü koruyan bir sistemi 

getirdiği için şahsen onu öneriyorum) onunla geti
rin; devlet personelinin, kamu personelinin alt kade
melerinde olanların maaşlarına 1/15, orta kademede 
olanların 1/10, yukarı kademede olanların da altıda 
bir artırmış olursunuz yani, büyükleri biraz daha 
fazla artırıyorsunuz. Ancak, Kanun teklifinde birinci 
dereceye sıfır, hiç bir şey artırmıyorsunuz, ben de 
0 da artmış oluyor altıda bir nispetinde. 

Arkadaşlar; 
Görüyoruz ki, demekki, ayaküst yapılan şeyler

de adalçti tam sağlayamıyoruz. En adil durum, kat
sayısını değiştirmektir. 

Personel Yasası ilk çıktığı zaman gösterge tab
losunun en altında 70 rakamı vardı, en üstünde 
1 000 rakamı vardı. Gösterge tablosundaki 1 000 
ile en alttaki 70 arasında bire 13 fark vardı, bire 14 
fark vardı. Sonra asgari ücret artıkça, evvela Ada
let Partisi iktidarı zamanında, sonra Halk Partisi ik
tidarı zamanında biraz daha radikal olarak en alt
taki kademe yukarı alındı, 16 nci derece kaldırıldı, 
70'den 85'e getirildi. Sonra 15 nci derecenin en alt 
kademesi gösterge tablosunda 160'a getirildi, sonra 
Halk Partisi kararnameyle en son 3-4 ay evvel yaptı, 
300'e getirildi. 300 rakamıyla (bugün en yüksek 
1 200 Yan ödemeleri saymıyorum, ek göstergeleri 
saymıyorum) arasında bire dört fark var. En adil 
sistem, şu anda bu Yasayla konmuştur. 

Eğer en alttaki gösterge tablosuyla en üstteki 
gösterge tablosu arasında bire 15, bire 14 ilk çıktığı 
gibi olursa, o takdirde katsayı da adil değildi. Kat
sayı en aşağıdaki kişiye 70 getirirdi, halbuki şimdi 
bu 300 getirecek. 

Şu halde, bu Personel Yasasının en son göster
ge tablosuna göre, en adil tarz, katsayısının değiş
tirilmesidir. Bu Yasayı mümkün olsa da tümüyle ge
ri alsak; ama mümkün olsa da Hükümet bunun ye
rine Millet Meclisinde katsayıyı iki artıracağını vaat 
etse. En doğru hal tarzını buluruz. Benim iradem bu
na, şu anda kürsüde bunu söylemeye yetiyor. Baş
ka bir şey yapmaya yetmiyor. Ben başbakan olsam 
şayet şu anda, bunu gelir burada söylerim arkadaş
lar. «Bu Yasayı geri alın Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosu vaat ediyorum, katsayıyı 18 yaparım 
orada» derim. Başka yapılacak bir şey kalmamıştır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman"ın Ek Geçici Birin
ci maddenin değiştirilmesi hakkındaki önergesine Sa
yın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka

tılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Hüseyin Öztürk'ün önergesi biraz karışık 
olduğu için ben... 

VELİ UYAR (Yozgat) — Geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Hayır, karışıklığı şuradan efendim. 
Maddeye girmeyecek yazılar var içinde. Mesela, di
yorsunuz ki, «Her derece en az...» izahınızla, değişik
lik isteğiniz aynı satırlar içerisinde, o bakımdan ben 
ayırarak okuyacağım. Sizin isteğinizi tebarüz ettire
ceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Ek Geçici Birinci mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini istiyor. Birin
ci dereceye üç kademe daha eklenerek bir defaya 
mahsus olmak üzere, birinci derecenin yedi kademe
ye çıkarılmasını teklif ediyor. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Tarbzon) — Kademelerdeki mik-
tarjar ne?.. Kademelerdeki miktarlar belirtilmemiş; 
beşinci kademe ne olacak, altıncı kademe ne ola
cak?... Yok onlar. 

BAŞKAN — Artık onu öbürlerine kıyasen bir şey 
yaparsınız diye düşünmüştür. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, mik

tarı belli olmayan önergeyi oylayamazsınız, bu öner
geyi oylayamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, şimdi burada bir mik
tar belli olmadığı için, bu önergeyi oylamamız müm
kün değildir. Yok, belli bir miktar yok. Siz sadece 
kademe söylüyorsunuz, kademelerin kaçar lirayı kap
sayacağını yazmıyorsunuz. Bu itibarla... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Arz edeyim : 
Sayın Başkanım, Personel Yasasında, üç kademe 

bir derecedir. Üç kademe normal olarak verildiğine 
göre, bu üç kademe de buna verilirse... 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Öztürk, siz 
buyurun oturun, ben size arz edeyim. 

Efendim, Sayın Öztürk; kademeleri burada tek
lif ediyorsunuz; ama teklif ettiğinizi 1 nci derecede 
4 kademedir. «Üç kademe daha ekleyelim» diyor
sunuz; ama 5 nci kademe kaç lira olacaktır?... 6 ncı 
kademe kaç lira olacaktır?... 7 nci kademe kaç lira 
olacaktır?... Bunlar önergede belli olmadığı için, bu 
önergeyi işleme koyamıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
yasanın içeriğinde var zaten bu. 

BAŞKAN — Evet, Ek Geçici 1 nci maddeyi, oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KADRİ- KAPLAN (Tabii Üye) — Efendim, be
nim önergem var. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz, bu geçici 
maddeler bittikten sonra, siz ek geçici madde teklif 
ediyorsunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — 1 nci madde
yi değiştiriyorum. İyi okunsun efendim. Kanun esa
sında üç maddedir. 1 nci maddesi üç geçici madde
dir. 

BAŞKAN — «Birinci maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini...» diyorsunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Ama yukarı
daki 1 nci maddeyi değiştiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Bakın aşağıda diyorsunuz ki, «657 sayılı Devlet 

Memuru Yasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir.» 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Efendim; ama 
ben yukarıdaki 1 nci maddeyi değiştiriyorum. 

BAŞKAN — İşte bu kabul edildiği takdirde, ek 
geçici üçüncü maddeden sonra sıra alır bu. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sıra almaz. 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben doğruyu arz ediyo
rum size. Doğruyu arz ediyorum; siz burada, «Bi
rinci maddenin içinde bulunan ek geçici 1 nci mad
deye ilave» teklif etmiyorsunuz. Siz, «Birinci madde
ye bir ek geçici madde» teklif ediyorsunuz. 

Ek Geçici 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Ek Geçici 2 nci madde : 
Ek Geçici Madde 2. — Kanunun yürürlük ta

rihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Ka
nun hükmünden faydalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Sayın Karaman'ın önergesinin... 
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SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, benim önergemin ikinci kısmı, birinciye bağlı 
idi. Birinci kabul edilmediğine göre önergemi geri al
mış oluyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim; geri aldılar. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye olmadığı

na göre, maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici 3 ncü madde : 
Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanun hükümle

ri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük ta
rihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları 
alanlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, birinci maddeye eklenmek üzere teklifler 
vardır; takdim ediyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Yasası
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde : Yıllık fiyat artışlarına karşılık ol
mak üzere, hazırlanmış aylıkların, fiyat artışlarıyla ar
tırılması gereken miktarı, yıl içerisinde, Bakanlar Ku
rulunun uygun göreceği zamanlarda, toptan veya parti
ler halinde, bir ek ödeme olarak, Devlet memurlarına 
ve her çeşit emekli, dul ve yetimlere ödenir. 

BAŞKAN — Önerge sarih. Buyurun sayın önerge 
sahibi. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Usul hakkında demin Sayın Başkana bir noktayı ha
tırlatmıştım; ama takip ettiği usul de, Tüzüğe gayet 
uygun olarak cereyan etti, o bakımdan bunu bir defa 
açıklamak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Benim teklifim hakikaten açık. Şu derecede açık 

ki, gerek önümüze gelen teklif, gerekse bunu değiş
tiren arkadaşım Sayın Karaman'ın teklifi birbirinin 
rakam itibariyle aynı; ama mahiyet itibariyle çok 
farklı olmakla beraber, sıkıntıda olan memurlarımı
za cüzi bir artış getiriyor idi, ki Sayın Maliye Ba-
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| kanı her dereceye ne kadar geliyor diye açıkladılar 
ve pek büyük bir artış değildi. 

Bu - iki teklifin sonucunu bilmiyorum; ama Sa
yın Karaman'ın teklifinin değerli arkadaşlarımızca il
tifat görmemiş olmasını müsaadenizle şuna yoruyo
rum; artış çok azdır, tatmin etmez memurlarımızı, 
daha büyük bir artış haklarıdır gibi, kendime yontu
yorum bunda. 

Benim teklifim de, getirilen tadil teklifinin haki
katen 5-6 mislidir. Enflasyonu karşılayacak şekilde
dir. Devlet memurlarına bu kadar verilmesi lazımdır. 
Teklifin mahiyeti budur. Hükümetin katılıp, katılma
yacağı şimdi çıkacak. 

Arkadaşlarım; 
Ancak biliyorum ki, enflasyon tüketimin pompa

lanması suretiyle ikinci bir enflasyon yaratılarak ön
lenmez. Bu bir kural; ama yine biliyorum ki, enflas
yonun ezici ve yıkıcı pençesinde bu ülkenin insan
ları da uzun müddet inletilemez. Mutlaka bir şey 
yapmak lazım geliyor. Belki de Türkiye'de yapıl
ması lazım gelen şey, milli gelir akışının yeni baş
tan ayarlanmasıdır ve belki de bunun ayarlanması 
için fiyat ve ücretlerin eğer bu ekonomide olacaksa, 
(olmasının yollan aranmalıdır), dondurulması, bu don
durulmanın dar gelirli vatandaşlar tarafından omuz
lanmaması için de, süratle personel ücret sisteminin, 
vergi sistemlerinin yeniden ayarlanmasıdır. 

Dünya büyük enflasyonlar karşısında böyle kök
lü tedbirler alarak çareler bulmaktadır. Başka türlü 
çare yoktur. Türkiye'de belki de bu tartışılmalıdır, 
Hükümet fikrini bunda söylemelidir. Bu vesileyle 
ifade etmiş oluyorum : Ücret ve fiyatlar dondurulma
lıdır. Bu donma esnasında sabit gelirli vatandaşların 
sırtına yüklenmemesi için bu zamların, bütün bu 
meseleler kökten değiştirilmelidir. Onun için de Par
lamento, bütün kanatlarıyla elele vermelidir. Başka 
türlü tek bir iktidarın bunu önleyeceği kanaatına 
sahip değilim. 

Teklifim açıktır. İltifatınıza mazhar olursa, elbet-
! te ben şahsen çok sevindiğim gibi, bütün memurları-
! mız da bu verilmek istenilenin beş altı misline ka

vuşacağı için daha çok sevineceklerdir. 
Saygılarımla. (MB Grubu sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyorlar mı efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, fiyat artış
larını esas alarak teklif getirilmektedir ki, uygulama 

I olanağı yoktur. Toptan eşya fiyatlarını Perakende eş-
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ya fiyatlarım; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana diğer | 
illerin geçinme endeksi mi, altın fiyatları mı?... Bu- I 
na imkân yok. Zaten bu amaçla katsayı müessesesi I 
getirilmiştir ki, fiyat hareketlerine takiben katsayıyla 
bu sorun çözülüyor. Bu sebepten katılamıyoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Sayın Ba
kan?... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, aynı nedenle Hükümet I 
olarak biz de katılmıyoruz. J 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme- I 
mistir. 

Sayın Baha Akşit'in de bir önergesi var; fakat 
bu da demin muameleye koymadığımız önerge gi
bidir.. Aynen okuyorum 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun neşri tarihinde 1 nci dereceye gelmiş 

olan memurlar için bir defaya mahsus olmak üzere 
diğer derecelerde tatbik edilen ilerleme nispetinde ka
deme ilerlemesi yapılır. I 

Denizli 
Baha Akşit 

BAŞKAN — Yani, kademe ilavesi istiyorsunuz; 
ama kademelerin ne miktar parayı ihtiva ettiğini is
temiyorsunuz?... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Müsaade eder misi
niz?.... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 

4 ncü kademeye kadar hangi nispetler dahilinde ise, 
onlardan ötesi de aynı nispetler dahilinde olsun. 

BAŞKAN — Nispetler ayrı şey, orada rakamlar 
büyük olduğu için orada nispetler aynı ölçüleri ver
mez. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Verir efendim. Mü
saade eder misiniz şöyle arz edeyim; 1 nci derecenin 
1 nci kademesi, 1 nci derecenin 2 nci kademesi, 1 nci 
derecenin 3 ncü kademesi, 1 nci derecenin 4 ncü ka
demesi; ondan sonrakilerin de aynı emsaller dahilin
de olmasını teklif ediyorum. Aynı derece içerisinde I 
gitmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Aynı derece içerisindeki şeyleri söy
lüyorsunuz. Evet efendim. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Uygulama gücü de 
yoktur, bu önerge kanımca oylanacak nitelikte de
ğildir, oylanmaması gerekir, bu nedenle katılmıyoruz. [ 
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BAŞKAN — Nispet şeyi belli oldu, o bakımdan 
oylayacağım. 

Hükümet?... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) -•— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılımıyor, önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, 1 nci maddeyi tek tek kabul etmiş olduğu
nuz Ek Geçici 1 nci madde, Ek Geçici 2 nci madde 
ve Ek Geçici 3 ncü madde ile birlikte oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı takip eden ay
başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
1/252; C. Senatosu : 1/632) (S. Sayısı : 894) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştrilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ile Komisyonumuzun raporu 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan Tasarının bir an önce ya
salaşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

(/) 894 S. Saydı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Adı geçen Teklifin, Gelen Kâğıtlara ekten günde
me alınarak gündemdeki bütün işlere takdimen, gö
rüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 894 S. Sayılı Kanun Tasarısının Ge
len Kâğıtlara ekten gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu. Raporun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
Şimdi, sıra ile söz alan sayın üyeleri okuyorum 

efendim : Sayın Özgüneş, Sayın Ucuzal, Sayın Yüce. 
Sayın Öztürk, Sayın Nalbantoğlu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
Grup adına istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, 

buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştiril
mesine ilişkin bu tasarı üzerinde görüşlerimizi kısa
ca arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım: 
Biraz önce kabul buyurduğunuz teklif gibi bu 

tasan da, Devlet personel rejimimizde büyük bir ya
ra açan tasarı halinde karşımıza gelmiştir. Evvela. 
tasarı genel idare sınıfına bir imkân vererek hazır
lanmış. Bildiğiniz gibi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinde kamu görevlileri sekiz sınıfa ayrılarak 
tespit edilmiştir. 

Geçen temmuz ayında bu 36 ncı maddenin met
ninde bulunan sağlık hizmetleri sınıfına bir imkân 
verdiniz. Böylece yaratılan eşitsizlik, aylardan beri 
ülkemizde büyük bir anarşinin yarattığı ve böylece 
devam eden bir huzursuzluk meydana getirmiştir. 

Şimdi, müzakeresine başladığımız bu tasarı ile de, 
bu defa Genel İdare sınıfına bir ayrıcalık, bir imkân 
verilerek yeni bir anarşi, yeni bir karışıklık, yeni bir 
eşitsizlikle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, geri kalan altı sınıfa ayrılmış kamu görev
lilerine de er geç bir imkân vermemiz gerekmekte
dir. Bu altı sınıfa imkân vermediğimiz takdirde, ka
mu görevlileri arasında sürüp giden anarşi dinmeye
cek, yeniden birtakım sızlanmalara sebebiyet vere
cektir. Esasen, böylesine çalışmaların olduğunu bildi
ğimiz için, biz Adalet Partisi olarak, bu parça parça 
pal yat if sistemleri önlemek ve 1978'in getirdiği enf
lasyon hızından, baskısından hiç olmazsa dar gelirli 
vatandaşı kurtarmak için ve benden önce teklif üze
rinde konuşan diğer arkadaşlarımın da açıkladığı gi
bi, en âdil sistem olan, katsayı sisteminin uygulanma
sını arzu etmiştik ve böylece Adalet Partisi Grubu 
olaraık, 1978'de uygulanan 14 katsayısının 20'ye çı
karılmasını teklif etmiştik. Eğer katsayı 20'ye çıka
rılmış olsa idi. o zaman böyle parça parça, birtakım 
kanunların gelmesine lüzum kalmazdı ve tüm kamu 
kesimine: emeklisine, dul ve yetimine de eşit nispet
te imkân sağlayıp, pahalılığın tazyikinden bir nispet 
dahilinde kurtarılması mümkün olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasan, tümüyle bir eşitsizliği getirmektedir. Böy

lece Anayasanın prensibi olan eşitlik ve genellik sis
temini bozmaktadır. Tasarı, kendi bünyesinde de 
eşitsizliği beraberinde getirmektedir. 

Üçüncü fıkrasında. «Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, Başbakanlık ve bakanlıklar müsteşarları, 
Di şişleri Ba kanlığı Genel Sekreterlerine bulundukla
rı derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 
eklenerek bulunacak gösterge rakamına göre ücret 
ödenir»! diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece bu seviyede olup da unutulmuş diğer müs

teşarlıklar da vardır. Devlet Planlama Müsteşarını 
burada bulmak mümkün değil, MİT Genel Sekrete
rini burada bulmak mümkün değil, Yüksek Denetle
me Kurulu Başkanını burada bulmak mümkün değil, 
Maliye Bakanlığı Hazine ve Teftiş Heyeti Reisini, 

| Diyanet İşleri Başkanını burada bulmak mümkün de-
i ğildir. Bunlara en yüksek göstergeyi verirken, o yü-
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ce makamlarda bulunan kişileri de düşünmemiz ge- | 
rekir. 

Sözümün başında söylediğim gibi, hem Anayasa
nın eşitlik ve genellik prensibini bozuyor, hem kendi 
içerisinde getirdiği hükümlerle birtakım yeniden eşit
sizliklere sebebiyet veriyor. En doğru yol, katsayıyı 
artırmaktı demiştik; ama katsayı teklifimize karşı 
Sayın Maliye Bakanı «Efendim, enflasyon hızını biz 
durdurmakla mükellefiz Katsayıyı artırdığımız tak
dirde enflasyon hızını tutmak mümkün olmaz. Ha
yat pahalılığı yeniden tahrip eder ve bunun yanında 
da katsayının karşılığı imkânımız mevcut değildir.» 
dediler. Şimdi bakıyoruz, parça parça gelen metiır-
lerde kimi 4,5 - 5,5 milyar. Şimdi elimizdeki metin 
de gayet cüzi bir miktarla geliniyor. Ne deniyor?.. 
40 küsur milyon bir fark getiriyor. Nerede?.. Baktı
ğımız zaman onu tespit etmek mümkün değil. Sade
ce idari hizmetlerde. 

Değerli arkadaşlarım 
Bir ilde Emniyet müdürüne vereceksiniz 3G0 - 400 

gösterge farkını, Orada Milli Eğitim müdürü var, 
orada YSE müdürü var, orada DSİ müdürü var. da
ha birçok müdürlükler var. Yalnız Emniyet müdü
rüne vereceğiz. Bu, o ilde de huzur bırakmaz, o mü
dürlüklerde de huzur bırakmaz. Bir taraftan huzur
suzluğa sebep olacağız, bir taraftan genellik ve eşit
liği yıkacağız, bir taraftan da Devletin parasını rahat 
rahat harcayacağız, sonra biz enflasyonun önüne ge
çeceğiz. Yani, birbirini tutmayan bir sürü çelişkiler
le karşı karşıyayız; ama metin çıkmış gelmiş karşı
mıza, esbabı mucibesine bakarsanız fevkalâde güzel; 
valilerimiz böyle hizmet ediyor, kaymakamlarımız I 
şöyle hizmet ediyor. Doğrudur; yardım etmek mec
buriyetindeyiz. Bu ülkede enflasyon hızı r/r 70 - 80'i 
aşmış, hayat pahalılığı tahrip etmektedir dar gelirli 
insanları; ama tümüne bir şey vereceksek verelim. 

Şimdi birer derece verdik, arkasından geldik bu
raya Genel İdare sınıfına vereceğiz. Diğer teknik hiz
metler sınıfı ne olacak?.. 657'nin 36 ncı maddesinde 
tasnif etmişiz kamu görevlilerini. Eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfını ne yapacağız?.. Din hizmetleri sı
nıfını ne yapacağız?.. Emniyet hizmetleri sınıfını 
ayırmışız, sadece müdürüne veriyoruz, gerisini tama
men bu haktan mahrum ediyoruz. Yardımcı hizmet
ler var, avukatlık sınıfı var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeniden huzursuzluğa sebep olacağız. Hem Dev

letin milyonlarını vereceğiz, hem Devletin bünyesin
de yeniden huzursuzluklar yaratacağız. Bilemiyorum, j 

Sayın Komisyon geri çekip bu metni, bir denge sağ
lamak, hem Anayasanın koyduğu eşitliği, genelliği 
sağlamak, hem kendi bünyesinde genelliği, eşitliği 
sağlayarak bir hüküm getirmesinde yarar var! Aksi 
halde, sağlık teşkilatına verilen imkân gibi, bu Ge
nel îdare sınıfına verdiğiniz şey, geri kalan altı sınıf 
memur vatandaş nezdinde huzursuzluğa sebebiyet 
vc;ecektir. 

Şimdilik teklifimiz bu. Eğer Komisyon, Hükümet 
geri alıp bir düzeltme yoluna gitmediği takdirde, hiç 
olmazsa bir önerge ile evvela bu Diyanet İşleri Baş
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Müsteşarını da bulamadık bu metnin içerisinde. Da
ha bulamadığımız diğer hususlarda bir düzeltme im
kânını verirseniz; bir önergemiz var, onu Sayın Baş
kana takdim edeceğim, yeri geldikçe de diğer husus
lardaki fikirlerimizi bildireceğiz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 

Devlet yönetiminde üst kademe yöneticilerinin el
bette ki büyük bir önemi vardır. Sanıyorum ki Hü
kümet, bu tasarı ile bu üst kademedeki yöneticilerin 
maaşlarına bir miktar zam yapmak suretiyle onların 
çalışma şevklerini artırmak, ayrıca bu makamlara 
karşı istekleri artırmak istemiş. 

Ancak sanıyorum ki, son derece aceleye getiril
miş bir tasarı. Ben eminim ki. Hükümet içindeki bü
tün kanatlar eğer arzu etselerdi, bu kadar acele et-
meselerdi bundan çok daha mükemmel tasarıyı bura
ya getirmek imkânına malik olabilirlerdi. 

Şimdi, neden acele edilmiş, aksaklıkları neresi?.. 
Bunu ortaya koymak isterim. 

Arkadaşlarım; 
Evvela diyor ki bu tasarı; ben diyor, Devletin 

birinci kademe yöneticilerini tespit ediyorum : Neye 
göre tespit ediyorsun?.. Yönetim sorumluluğuna ve 
Devlet için önemine göre, diyor. Daha gerekçenin ilk 
kısmında, birinci fıkrasında bu hususu ortaya koy
muş. Şimdi bakalım acaba bunu yapıyor mu?.. 

Ne diyor bu?.. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete
ri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlıklar müsteşarı de
miş, sadece müsteşar statüsünde olduğu için Dışişle
ri Bakanlığı Genel Sekreterini almış; ama bu arada 
bir hayli müsteşarı geride bırakmış. 

Şimdi, çok çarpıcı bir örnek olarak Milli Eğitim 
Bakanlığını ele alalım. Milli Eğitim Bakanlığında bi-
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lindiği gibi, eskiden beri üç müsteşarlık var. Genel 
Öğretim Müsteşarı, Teknik Öğretim Müsteşarı ve bir 
de, Kültür Müsteşarı. Kültür Bakanlığı kurulduktan 
sonra, Kültür Müsteşarı, Kültür Bakanlığına bağlan
dı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığında bir Genel 
Eğitim Müsteşarı, bir de Teknik Eğitim Müsteşarı 
var. 

Arkadaşlarım, 
Bütün Cumhuriyet döneminde, biz demişizdir ki, 

milli eğitim mutlaka genel eğitimden, teknik öğreti
me kaydırılmalıdır. Bizden ayrılan küçük devletlerde 
dahi, teknik öğretimin, genel öğretime nispeti, en az • 
bizim iki katımız olduğu halde, Cumhuriyet dönemin
de bütün gayretlere rağmen, teknik öğretim istenildi
ği kadar geliştirilememiştir. Ayrıca, bu Teknik Öğ
retim Müsteşarlığına, Türkiye'nin eğitiminin belke
miğini teşkil eden yaygın eğitim de bağlıdır. 

Şimdi, bu Tasarı diyor ki, «Genel Eğitim Müs
teşarı birinci sınıf yöneticidir; ama Teknik Öğretim 
Müsteşarı ikinci sınıf yöneticidir.» Yan yana çalışan 
iki müsteşar ve sadece Milli Eğitim Bakanlığında fii
len iki müsteşar vardır. Fiilen iki müsteşar bulunan 
tek Bakanlık da burası. Bir müsteşar böyle, diğeri 
böyle. Vakıa İçişleri Bakanlığında da iki müsteşar 
var; ama birisi daima boş tutuluyor. Şu halde tek 
iki müsteşar bulunan yer. Milli Eğitim Bakanlığı. 

Bunun yanında başka müsteşarlıklar da var. MİT 
Müsteşarlığı var; Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı var. Sayın bakan, benden çok daha iyi bilir
ler. Hazine Genel Sekreterliği var. Bunların hiç bi
risi ortalıkta yok. Acaba, bunların devlet için önemi. 
bunların acaba taşıdıkları sorumluluklar diğerinden 
daha mı az?.. Bir Teknik Öğretim Müsteşarının ta
şıdığı sorumluluk, devlet için önemi. Genel Eğitim 
Müsteşarından daha mı az?.. Bir Toprak Reformu 
Müsteşarının aslında durumu daha mı az?.. 

Şu halde arkadaşlarım, görülüyor ki, müsteşarlar 
konusunda evvela, bir kısım müsteşarı dışarıda tut
mak suretiyle zannediyorum ki hata yapılmıştır. 

İkincisi, başkanlıklar meselesi : 
Arkadaşlarım. 
Burada birazcık durmak istiyorum. Acaba, kime 

müsteşar denir yahut denmeli, kime başkan denme
li?.. Bizim Devlet teşkilatında bu husus Cumhuriye
tin ilk yıllarında çok sağlam esaslara bağlı olarak or
taya konmuştur. 

Bilindiği gibi, eğer bir kimse staff hizmeti yapı
yorsa, herhangi bir yöneticiye gayretleriyle yardım 
ediyor, onun sorumluluklarını daha rahat taşımasına 

I yardım ediyorsa, bu takdirde buna müsteşarlık de-
I nilmiş; ancak bir kimse, yardımla birlikte, fiilen raa-
I 11 ve idari sorumluluk taşıyorsa, buna başkanlık de-
I nilmiştir ve Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece iki 
I tane başkanlık vardı. Birisi, Erkanı Harbiye-i Umu-
I miye Riyaseti, birisi de, Diyanet Riyasetidir. Çünkü, 
I her iki de, bir staff hizmetinin yanında, hat hizmeti 
I (Line) görüyorlar; dolayısıyla bunlara da başkanlık 
I denmiştir. 
I Ancak, şurası cidden üzüntüye değer ki, ondan 
I sonra gelen dönemde, kimin aklına nasıl gelirse, öyle 
I isim koymuştur. Mesela, Başbakanlık Yüksek Denet-
I ieme Kurulu Baş'kanlığı denmiştir. Yanlıştır halbuki. 
I Çünkü tamamen staff hizmeti görür. Buna mukabil, 
I Devlet Planlama Müsteşarlığı denilmiştir, doğrudur. 
I Arkasından. Toprak Reformu Müsteşarlığı denmiş-
I tir, yanlıştır kanaatimce. 

I Şu halde Cumhuriyetin ilk yıllarında konulan sağ-
I lam esaslardan dönülmüş, bazılarına müsteşarlık den-
I miş, bazılarına başkanlık denmiş. Bundan dolayıdır 
I ki, başkanların bir kısmı staff içinde bulunduğu hal-
I de. bir kısmı hat hizmetine (Line) geçmişlerdir. Şu 
I halde, halen başkanlıkları alacak olursak, ikiye ayır-
I makta fayda var. Bir kısmı staff üstünde bulunan 
I başkanlıklar, (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru-
I lu gibi) ikincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, fiilen 
I sorumluluk, mali, idari sorumluluk taşıyan ve niha-
I yet de. devlete bir görevinde müşavirlik yapan bir 

kurum. 
I Şimdi, bunlardan arkadaşlarım, Diyanet İşleri 

Başkanlığı da buradan geriye bırakılmıştır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının durumu üzerinde birazcık dur
mayı faydalı buluyorum. 

Arkadaşlarım. 
Bu memlekette en büyük maaş, bakanların maa

şı. müsteşarların maaşı 150 lira iken, yani eski tabir-
le 15 GOO kuruş iken, Diyanet işleri Başkanının maaşı 
155 lira. 15 500 kuruştu. 

Ben bunun sebebini rahmetli İnönü'den sordum. 
Paşam dedim, Bakanlar 150 lira alırken, devletin en 
büyük memurları 150 lira alırken acaba. Diyanet İş
leri Başkanına 155 lira (Tamamen müstesna, 155 li
ra alan başka da tek kişi yok) alırken neden acaba 
Diyanet İşleri Başkanına 155 lira verildi?.. Rahmetli 

! İnönü dedi ki, «Atatürk'ün bir emriyle verildi. Ata
türk ve arkadaşları, bizler daima iki şeye çok dikkat 
etmişizdir Diyanet İşleri Başkanlığı bakımından. Bi
risi. Diyanet İşleri Başkanlığının politikanın dışında 

I tutulması, hiç bir politik etkinin Diyanet İşleri Baş-
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kanlığına nüfuz etmemesine; ikincisi, Diyanet İşleri 
Başkanlığının itibarına gölge düşürülmemesine.» Ni
tekim, yine rahmetli ismet Paşa'dan te'/;t ettirmişim-
dir ki, Atatürk sadece iki kişiyi ayakta karşılamıştır. 
Birisi Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi, birisi de Di
yanet İşleri Başkanı. 

Şimdi arkadaşlarım, üzülerek belirteyim ki, kas
ten olduğuna da kani değilim, unutulmuş olduğunu 
Sanıyorum; Diyanet İşleri Başkanlığının itibarına bu 
tasarıyla gölge düşürülmüştür. Diyanet İşleri Başkan
lığı valilerden, merkez valilerinden ki, ben bu ma
kamları asla küçümsemiyorum, şimdi bunlara 600 ek 
göstergesi verildiği için Hükümeti tebrik edeceğim; 
ama onlardan da daha geriye itilmiştir. 

Bu yanlış bir harekettir arkadaşlarım. Cumhuri
yetin başından itibaren çok itibarlı bir mevkii muha
faza edilen ve 657 sayılı Kanunda da müsteşarlık 
mevkiinde, müsteşarlıkla denk tutulan Diyanet îşleri 
Başkanlığının bu tasarıyla ikinci sınıf bir devlet me
muru durumuna itilmesi yanlıştır. 

Söz buraya gelmişken Diyanet İşleri Başkanlığı
nın protokoldaki yerine de dokunmak isterim. 

Cumhurbaşkanınca tertiplenen bütün resmi ka-
kabullerde Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Müs
teşarından sonra ikinci gelmektedir. Fakat Dışişlerin
ce tertiplenen protokollarda Ankara Valisinden evvel 
ve fakat Devlet Personel Dairesi Başkanından sonra 
gelmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, bir dakika. 
Sayın Maliye Bakanı, siz ayrılıyor musunuz efen

dim?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu Hükümeti temsil 
edemez. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, buradayım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu halde 

arkadaşlarım, Diyanet îşleri Başkanının protokolda
ki yeri de sanıyorum ki, mutlaka sağlam esaslara, 
ona Cumhuriyet döneminde verilen öneme yakışır 
bir itibar verilecek şekilde tespit edilmelidir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı sureti kafiyede bir şeyhülislâmlık 
makamı değildir; ama rasgele bir memuriyet maka
mı da değildir. Şu halde, onun bizzat Atatürk tara
fından tespit edilen yerinin korunmasında, bu mem
lekette din işlerinin istismar edilmemesi için büyük 

faydalar vardır. Bu hususu da böylece belirtmek is
tiyorum. Hemen bunu bitirmeden şu hususu da be
lirteyim ki, Cumhuriyetin ilk yıllarında, şimdiki gibi 
her isteyene kırmızı plaka verilmeyen bir zamanda 
Diyanet îşleri Başkanının arabası kırmızı plakalı idi. 
Maalesef son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanın
dan bu kırmızı plaka da alınmıştır. Bu, hatalı bir ha-
rakettir. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Son zamanlarda değil, 
birkaç sene evvel alınmıştır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arkadaşla
rım; 

Görülüyor ki, Devletin üst kademe yöneticilerini 
tespit etmek iddiasıyla gelen bu tasarı, aslında bunla
rı tespitte hatalara doğru gitmiştir. Büyük bir ace
lenin içerisinde sanıyorum ki, bir kısımları unutul
muş, bir kısımları da, şu da girer, bu da girer, müm
kün olduğu kadar dar tutalım iddiası içerisinde sa
nıyorum ki, haksızlığa doğru gidilmiştir. Dar tutma
ya karşı bir itirazım yok; ama dar tutarken kimin 
içeride kalacağına, kimin dışarıda kalacağına iyice 
dikkat etmekte fayda var. 

Zaten arkadaşlarım, personelle ilgili konularda 
iki husus çok önemlidir. Güçlü hükümetler ancak 
personel reformu yapabilir. Bu gücü ben iki bakım
dan belirtiyorum. 

Birisi, evvela personel reformu hazırlanırken ilmi 
esaslara uygun hazırlayabilecek kadar bilimsel güç. 

İkincisi, bir defa bilimsel olarak hazırlandıktan 
sonra, sağdan soldan tazyiklere mukavemet ederek 
bu bilimselliği bozmayacak güç. Maalesef bu tasarı
nın hazırlanmasında bilimsel gücün kullanıldığını id
dia etmek son derece zordur. Gönlüm çok ister ki, 
ümit ediyorum ki, birçok arkadaşlar teklif getirecek
ler, getirmezlerse şahsen ben getiririm, mutlaka de
min saydığım yüksek dereceli memurlar ve özellikle, 
öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı bu tasarının içeri
sine girmelidir. 

Arkadaşlarım; 
Tasarının olumlu noktalarına gelmeden evvel bir 

noktayı daha belirtmek istiyorum. Tasarının, öyle sa
nıyorum ki, Hükümete getireceği bazı dışardan var. 
İlk huzursuzluğun hâkimlerden geleceğini sanıyorum. 
Bir vatandaş üşenmemiş tespit etmiş, bana gönder
miş. Şurada hâkimlerle yönetici sınıfta olanları mu
kayese etmiş. Ben bunların birkaçını huzurunuzda 
okumak isterim. 

Vatandaş diyor ki; «İdareci sınıfta 300 ek gös
tergeyi beş ve dördüncü dereceler aldığı halde, hâ
kimlerde sadece üç ve ikinci derece almaktadır.» Bir 
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tarafta ikinci ve üçüncü derecelere ancak 300 göster
gesi eklenmekte, halbuki buna mukabil idarecilerde 
bu, çok daha aşağı düşerek beş ve dört olmaktadır. 

«400 ek göstergeyi idarecilerde iki ve üç aldığı 
'halde, aynı 400 göstergeyi ancak hâkimlerde birinci 
derecede almaktadır.» 

Arkadaşlarım; 
Vatandaş daha istisnasız bütün kademeleri tek tek 

hesaplamış, buraya koymuş. Tabii hâkimler için ge
len metni söz konusu ediyorum. Şu halde, öyle sanı
yorum ki, bir kazada, bir vilayette hâkimler süratle 
buna karşı tepki göstereceklerdir. Zaten, kurulmuş 
dengenin bir tarafını bozduğumuz gün, bir tarafı yük
seltmek, diğer tarafa şüphesiz ki birtakım haksızlık
lar getirmek olur. 

Arkadaşlarım; 
Ayrıca, bu getirilen zamların piyasada meydana 

getireceği enflasyon tesiri, şüphesiz ki bu zammı al
mayan vatandaşların kesesinden de bir kısım parayı 
almış oluyor demektir. Şu halde biz, bir kısım kim
selerin kesesine para koyarken bir kısım kimselerin 
de ceplerinden enflasyon yoluyla para almış oluyoruz. 

Tasarının olumsuz yönlerini böyle belirttikten son
ra. yine bir noktaya gelmek istiyorum. O da, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleridir. 

Arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İş

leri Yüksek Kurulu, biri Başkan 10 üye olmak üze
re, 11 kişiden müteşekkildir. Bunlar seçimle gelirler 
ve 633 sayılı Kanun bunlara birtakım ağır şartlar 
koşmuştur; fakat maalesef Din İşleri Yüksek Kurulu 
da burada yok. Gönül çok isterdi ki. Din İşleri Yük
sek Kurulu gibi gerçekten Türkiye'de din hayatında, 
ister dine hürmet edelim, ister etmeyelim, ister ina
nalım ister inanmayalım; ama 45 milyonun inancı 
üzerinde etkisi bulunan bir Kurulun bu tasarının dı
şında bırakılması zannediyorum ki çok hatalı olmuş
tur. 

Arkadaşlarım; 
Benim olumlu olarak gördüğüm noktalardan bi

risi. valilerin birinci sınıf Devlet memurları içerisine 
konulmuş olmasıdır. Sanıyorum ki, bunda büyük bir 
isabet var. Bilindiği gibi, halen 67 tane valimiz, 115 
tane de merkez valimiz var. Bu yönetimin sakatlığı
nın zannediyorum ki en büyük delilidir. Eğer bir 
memlekette, fiilen görevi yapan 67 valiye karşılık 115 
tane kızağa çekilmiş vali varsa, o memlekette yöne
tim işleri normal değildir. Ancak, bunu böyle belirt
mekle beraber, maalesef iki ile, üç ile başlayan ve 

bazen basit gerekçelerle ortaya çıkan bu merkez va
lilerinin, sırf Danıştay kararlarından kurtulmak için, 
maalesef gittikçe sayıları artırılmaktadır ve bugün 
halen 67 fiili valiye karşı, 115 tane merkez valisi var
dır. 

Şimdi bu 115 merkez valisinin de birinci sınıf 
Devlet memuru içerisine sokulmuş olması, tasarının 
isabetli bir tarafıdır. Çünkü, bir valiye daima; «Ben 
seni alırım ha, merkez valisi yaparım ha» sözü, ba
şında daima asılan bir Demokles'in kılıcıdır. Bir vali, 
fiili vazifeden alındığı gün, itibar kaybını bir tarafa 
bıraksak bile, maddi bakımdan büyük kayıplara uğ
rar. Evvela lojmanını kaybeder, hizmetçisini kaybe
der. aşçısını kaybeder, otomobilini kaybeder, özel 
idareden aldığı paralan kaybeder; bütün bunları kay
beder, bir de fiilen valilik yapan kimseye siz ek gös
terge verip, merkeze aldığınız, belki de çok zaman 
hiç de bir suçu olmadığı halde, sadece mahalli poli
tikacılara direnme gücünü gösterdiği için merkeze alı
nan bir valiyi bundan mahrum bırakırsanız, bu tak
dirde fiilen valilik yapan insanları daima bir Demok
les'in kılıcının altında tutmuş olursunuz. Benim kana-
tim, bu valilere ek göstergeyi verirken, merkez vali
lerine, hiçbir suçu kabahati yok; çünkü, olsaydı bu 
takdirde memuriyetinden alınırdı; alınamadığına gö
re, merkez valiliğine getirildiğine göre, Danıştay kor
kusu yüzünden getirildiğine göre demek ki, aslında 
normal bir validir, normal bir devlet memurudur, ona 
da bunun verilmesinde büyük fayda var. 

Arkadaşlarım; 
Ben bunu, tasarıyla belki yakından ilgisi yok; 

ama bu valiler konusunu bitirmeden bir noktaya da
ha temas etmek istiyorum. 

Maalesef bizim memlekette geri kalmış bölgele
rin valilerine birtakım imkânlar getirilmemiştir. Şahsi 
kanaatim odur ki. Çankırı gibi, Hakkâri gibi, Ağn 
gibi daha benzeri vilayetlerimizdeki valiler; Bursa Va
lisinden, hatta İstanbul Valisinden daha fazla para 
almalıdır. Ancak, o zamandır ki, bizim geri kalmış 
bölgeleri süratle kalkındırmamız mümkün olur. Be
nim elimde yetki olsa. Türkiye'nin en iyi valisini Hak
kâri'ye götürürüm; Türkiye'nin en iyi valisini Çan
kırı'ya tayin ederim; Türkiye'nin en Tyi valisini Di
yarbakır'a veya Kars'a, Erzurum'a tayin ederim. 

Yalnız valiler için durum söz konusu değil, aynı 
zamanda milli eğitim müdürlerinin en iyilerini, em
niyet müdürlerinin en iyilerini mutlaka geri kalmış 
bölgelere tayin ettiğimiz sürece, onların buralara ra
hatla gitmelerini temin ettiğimiz sürece geri kalmış 

— 51 6 — 



C. Senatosu B : 42 20 . 2 . 1979 O : 1 

bölgeler süratle kalkınabilir. Aksi halde arkadaşlarım, 
açık açık bir noktayı ortaya koymakta fayda var; ge
ri kalmış bölgeler bu memlekette sürgün yeri olduğu 
sürece, oraya giden milli eğitim müdürü kendisini sü
rülmüş sayarsa, oraya giden emniyet müdürü kendi
sini sürgüne gönderilmiş, oraya giden defterdar ken
disini sürgüne gönderilmiş sayarsa, geri kalmış böl
geleri kalkındırmak mümkün değildir. 

Arkadaşlarım; 
Bunun olumlu örneğini vermek isterim. 
Birinci Erim Hükümeti zamanında ki, biliyorsu

nuz. o zamana kadar müftülerden hiç birisinin dör
düncü kademesi yoktu, dördüncü dereceden maaş al
mıyorlardı, biz sadece 2G - 25 kadar tuttuk dördün
cü derece kadro aldık ve bu kadroyu münhasıran 
geri kalmış bölgelere verdik. Dedik ki. «Arkadaş, işte 
Hakkâri Müftülüğü dördüncü derecedir. Buyursun, 
isteyen Hakkâri'ye gitsin; ama eğer mutlaka Bursa'ya 
gitmek istiyorsan kendi derecenle gidersin.» 

Arkadaşlarım; 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Hakkâri'ye üni

versite mezunu müftü gitti ve son derece isabetli hiz
metler yaptı; hayatından memnun kaldı ve halk da 
o müftüyü tuttu, sevdi ve böylelikle halkla müftü 
arasında bir kaynaşma meydana geldi. Böylelikle biz, 
geri kalmış bölgelere birtakım iyi memurları, tecrü
beli mernurlan gönderme imkânı bulduk; fakat son
ra, maalesef bütün müftülüklerin derecesi aynı se
viyeye çıkınca, yeniden geri kalmış 'bölgelere daha 
iyi kimseleri gönderme imkânı bulamadık. 

Benim gönlüm çok ister ki, valiler arasında gerek 
yan ödemeyle gerek başka konuyla ufak farklar de
ğil, büyük, dişe dokunan farklar; b:r Çankırı Valisi. 
bir Hakkâri Valisi, İstanbul Valisinden epeyce fazla 
maaş almadıkça, oralar sürgün yeri olmaktan kurtul
madıkça. sureti kafiyede geri kalmış bölgelerin ve 
oraların cidden çile çekmiş halkının ben refaha ka
vuşacağına ve o geri kaini'ş bölgelerin de diğer kar
deş bölgeler seviyesine geleceğine inanmıyorum. 

Saygılar sunarım. (AP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Biliyorsunuz ki. Tüzüğümüz konuşmaları tahdit 
etmemiştir. Ancak, bu hakkı Yüksek Heyete bırak
mıştır. Ben Başkanınız olarak, bundan sonraki gö
rüşmelerin 10'ar dakika ile sınırlandırılmasını oyla
rı niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 

Sayın Yüce, buyurun efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı hakkında bendenizin söylemek 

istediğim hususları ve onu aşan birçok hususları Sa-
yn Özgüneş dile getirdiler. Binaenaleyh, ben tekrar 
edeceğim; onun için bu tekrardan kaçınacağım ve 
söyleyeceklerim de, muhakkak ki Sayın Özgüneş'inki 
kadar güzel olamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı da, personel rejimini bozmuş 

olmamızdan dolayı gelen parça, pürçük tedbirlerden 
biridir. Biraz evvel çıkartmış olduğumuz kanun tek
lifi de, (Ki, oylarınızla kanunlaştı) Maliye Bakanının 
dün Bütçe ve Plan Komisyonunda, bugün de burada 
belirttiği gibi pek cazip bir kanun değildir. «Haksız
lıkları düzelteceğim» derken, beraberinde bir sürü 
haksızlığı da getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı da aynı şekildedir. Sayın Öz

güneş bunu teferruatıyla izah ettiler. Hükümetin ge-
tirmiş olduğu bu kanun tasarısının 43 ncü maddesiy
le, üst düzeydeki memuriyetler tadat edilmek isten
miş ve bir noktada da tespit edilmek istenmiştir. Bu, 
tabii ki doğru bir girişimdir. Bunu bir noktada tes
pit etmek zarureti doğrudur. Ancak, ilke (Ki, 657 sa
yılı Kanunun 43 ncü maddesinin getirmiş olduğu il
ke) Devlet, işin taşıdığı önem gözönünde bulundu
rulmak suretiyle...» diyor. «Sorumluluk ve önem...» 

Muhterem arkadaşlarım: 
«Sorumluluk ve önem», sadece Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri. Başbakanlık ve Bakanlıklar müste
şarları ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteriyle mi 
sınırlandırılmış oluyor? Sayın Özgüneş*in ifade etmiş 
olduğu gibi, Devlette bir sürü müsteşarlıklar var. Ken
dileri Milli Eğitim Bakanlığının Teknik Müsteşarlığı
nın durumunu izah ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bir MİT Müsteşarlığı var. Yani, şahıslandırmak 

çok çirkin, başkası da MİT Müsteşarlığını yapabilir; 
ama MİT Müsteşarlığının başına bir emekli orgene
ral, emekliliği iptal edilmek suretiyle getirilmiş. Şimdi 
bu emekli orgeneral, 600 üzerinden emekli maaşı 
alıyor ve şimdiki görevinde ise, eski halinde kalacak 
ve Müsteşar olduğu halde, emeklilikte aldığından da
ha az alacak. Şimdi bu nevi birtakım çelişkileri ve 
haksızlıkları taşıyor. 

Diğer müsteşarlıklar mevcut: fakat muhterem ar
kadaşlarım bunlardan en mühimi, Diyanet İşleri Baş-
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kanlığı. Sayın Ozgüneş bunu teferruatıyla arz ettiler. 
633 sayılı Kanun gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı
nın durumu hepsinden daha mühim. Bendeniz bilmi
yordum, Sayın Özgüneş'in dün Bütçe ve Plan Ko
misyonunda verdiği izahattan anladım ki, Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk devirlerinde Başbakanlık Müste
şarı 150 alıyor. Bakanlık müteşarları 125 alıyor: fakat 
Diyanet İşleri Başkanı 155 alıyor arkadaşlarım. Şim
di Diyanet İşleri Başkanlığının ehemmiyeti, acaba 
kurulduğu günden bu yana azaldı mı? Zannetmiyo
rum. Çünkü. 13 milyonluk Türkiye'den 45 milyon
luk Türkiye durumuna çıktık. Yani, nüfus bakımın
dan bir'kere ehemmiyeti arttı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanı kırmızı plakalı arabaya bi

nerdi. Türkiye Cumhuriyetinin o devirlerinde Bakan 
adedi de azdı. Yani. zannediyorum ki. o zarnan Tür
kiye Cumhuriyetinde kırmızı plaka 13 taneydi. İşte, 
onlardan bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanınmdı. 

Şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kanunen ku
rulmuş bir Teşkilatın Başı ve Cumhuriyetin ilk gü
nünden beri verilmiş ehemmiyet; aynı ehemmiyetin 
devamı ve ona sadece Türkiye Cumhuriyetinde iki 
tane riyaset varken (Yani. Başkanlık. Genelkurmay 
Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı) ve onların 
da Bakanlık müsteşarlığından ve Başbakan Müsteşa
rından ileri bir rütbe olduğu resmen kabul edilmiş
ken. Diyanet İşleri Başkanlığı lafına sığınarak. Dev
let Demiryollarında da Daire Başkanları acaba bu 
kanunun içerisine girebilir mi?.. Başkanlık kelimesin
den dolayı bu kanunun birtakım gediklerle malul 
olmasına sebep olur muyuz gibi; şu Kanundaki ge
rekçeye uymayan- yani yönetim sorumluhiğıı ve Dev
let için taşıdığı önem gözönünde bulundurulmadan 
Devlet Demiryolları Genel Sekreterini veyahut Daire 
Başkanını yahut Etibank'taki bir daire başkanını ya
hut herhangi bir bakanlıktaki daire başkanını. Diya
net İşleri Başkanlığındaki isim benzerliğinden istifa
de ederiz diyerekten. şu kanunu yırtar mıyız diye 
bir gerekçeyle ithal edilmemiş olmasını anlamak cid
den mümkün değildir. 

Binaenaleyh, bendeniz gene lüzumsuz olarak ko
nuştuğum kanaatindeyim. Çünkü. Sayın Ozgüneş bu 
meseleleri fevkalade güzel bir şekilde izah eltiler. Bi 
naenaleyh. biz bu hususta bir de değiştirge önergesi 
sunduk. Lütfedip de bu önergeye iltifat ederseniz, ga
yet tabii ki, ziyadesiyle memnun oluruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Oztürk, buyurun elendim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştirilme
sine ilişkin esaslar ele alınmış ve burada da en önemli 
değişiklik ele yüksek yönetici durumundaki bazı Dev
let memurlarının göstergelerinin artırılması ele alın
mış. 

Sayın üyeler; 
Bu Yasa hazırlanırken, benim tespit ettiğim ka

darıyla bu Yasayla ilgili diğer yasaların ilgili madde
leri ve hükümleri gözden kaçırılmış. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın belirttikle
rine ilaveten, birkaç noktayı da ben belirtmek istiyo
rum. Örneğin: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının, 
aynı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasasına göre, 
Talim Terbiye Kurulu Başkanı. Milli Eğitim Bakan
lığı Müsteşarı mertebesindedir. O, ne alırsa, onun al
dığı maaş ve farklar aynen işler. Şimdi, Talim Terbi
ye Kurulu Başkanını bir tarafa koymuşuz; Teşkilat 
Yasasında o müsteşarın seviyesindedir. 

Yine bu Yasada, arkadaşlarımızın belirttiği gibi, 
müsteşarlar arasında fark gözetilmiş. Burada birkaç 
müsteşar alınmış, diğerleri bırakılmış. Daha önemli 
olanı, örneğin; Emniyet Teşkilatında, genel hizmet
lerde. Milli İstihbaratta atamayı yapan özlük işleri 
genel müdürlerine, bütün teftişi yöneten başkanlara 
hiçbir şey verilmemiş; ama öbür taraftan emniyet 
müdürü seviyesmde olanlara 50 liradan 200 liraya 
kadar bir gösterge üstü rakam tahsis edilmiş. 

Yine mülki idare amirleri hizmeti sınıfında da 
dokuzuncu dereceden başlamış: ikinci, üçüncü, birinci 
de: eceye kadar olanlara 150 ila 500 lira. valilere 600 
ek gösterge rakamı verilmiş: bunları atayan özlük 
işleri genel müdürüne, bunları teftiş eden. o teftiş 
sistemini yapan teftiş kurulu başkanına hiçbir şey 
ver'memiş; yani özlük işleri genel müdürü kalkacak. 
gidip kaymakam olacak. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Vali. genel müdürü atar 
m i ? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Vali genel müdürü ata

ma/. ki. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, va

li değl: d:n!eyin lütfen, kaymakam diyoruz. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Olur mu öyle şey?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Valinin atan

masını da biliyoruz. Biz kaymakam diyoruz, özlük 
işleri genci müdürü diyoruz. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma
yın, devam edin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır, aşağı
dan bilmeden b'r şeyler konuşuyorlar da onun için. 
Bilerek konuşmak lazım, biz valiyi demedik, yani 
atananları söyledik. 

BAŞKAN —• Cevap vermek zorunda değilsiniz 
Sayın Öztürk, zamanınız geçiyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Örneğin; 
emniyet müdürlerini Emniyet Genel Müdürü atar, 
emniyet genel müdür yardımcısı atar; onlar bundan 
yararlanamaz, herhangi bir gösterge farkı verilemez; 
ama diğerlerine verilir. 

Önemli olan Türkiye'deki üst düzeyde bu ifade
ye göre; yani Devlet hizmetinde en önemli, değişik 
olarak diyoruz ki, "«Yüksek yönetici durumundaki 
bazı Devlet memurları...» Bunlar yalnız müsteşar ola
rak mütalaa edilemez. Örneğin; Milli Eğitim Bakan
lığında ilköğretim, ortaöğretim, öğretmen okulları ve 
özlük işleri genel müdürleri görevin r/c 90 sorumlu
luğunu süreklerler. Orman Bakanlığında Orman Ge
nel Müdürü bütçede 30 milyarlık bir sorumluluğun 
altındadır. Bunun gibi genel müdürler, daha çok Dev
let hizmetindeki bu sorumlulukta, müsteşarlardan da
ha çok sorumlu durumdadırlar. O kadar olmasa bile, 
müsteşar kadar olmasa bile, onun bu Devlet sorum
luluğunda bir yeri yok mudur ki, 200'den 500ı liraya 
kadar olan ek göstergelerde bir hak sahibi olsun? 
Bu kadar koparılmaz; yani iki müsteşarla. Bu bir yö
nüyle bence alay konusu olacaktır. Dört müsteşara, 
birkaç valiye bunu vereceğiz: arkasından da, «Mil
letvekili. senatörler bundan faydalandı» denecek. Oy
sa ki, eğer bu maddedeki o önemli hizmete katacak-
sak; genel müdürleri katacağız, genel müdür yardım
cılarını katacağız, müşavirleri katacağız. Talim Ter
biye üyelerini katacağız. Çünkü, bunlar taşıdıkları so
rumluluklarla müsteşarların seviyesinde, belki de da
ha çok sorumluluk taşımaktadırlar. 

Örneğin; Türkiye'nin Milli Eğitimini 15 kişilik 
Talim Terbiye Kurulu onarır, yapar, hazırlar ve yü
rütür; diğerleri uygulayıcısıdır, bunlar yapıcısıdır. Bu 
kadar ağır sorumluluğu taşıyan kişilere hiçbir şey ver
meyeceğiz, ağır sorumluluklar taşıyan genel müdür
lere vermeyeceğiz; ama onların atadıkları kimselere 
gösterge üstü rakamlar vereceğiz. 

Bu nedenle iki önerge takdim ediyorum. Birisi; 
genel müdür ve genel müdür seviyesinde olanlarla 
ilgili-

İkincisi, önergemi ise; 1 nci maddenin dördüncü 
paragrafındaki müsteşarlar seviyesindeki duruma, 

dereceye kimlerin katılabileceğini tespit ederek, arka
daşlarımın demin eleştirdikleri ve olmasını istedikleri 
durumları da dikkate alarak sunuyorum. 

Zaman çok geçtiği için, zamanınızı fazla almak is
temiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz efen

dim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizi saygıyla selamlarım; 
Bu Yasa da eksik gelmiştir. Diyanet İşleri Baş

kanlığı ve aynı zamanda Yüksek Din Kurulu üyele
rinin de neden bu Yasada yer alması lazım geldiğini 
sizlere izah edeceğim. 

Anayasamız, 154 ncü maddesiyle diğer bazı Dev
let kuruluşlarından farklı olarak, Diyanet İşleri Baş
kanlığına Devlet kurum ve kuruluşları arasında özel 
bir yer vermiştir. 

Diyanet İşleri Başkanıyla Başkanlık kuruluşunun 
en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 633 sayılı Diya
net İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da özel statüye tabi Devlet memuru olarak değerlen
dirilmiştir. Şöyle ki : 

Anayasamızın 154 ncü maddesi, «Genel idare için
de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel kanunun
da gösterilen görevleri yerine getirir.» demektedir. 

633 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, Diyanet İş
leri Başkanını, kuruluşun bütün çalışmalarını düzen
lemek. yürütmek ve denetlemekle görevlendirmiştir. 

Aynı Kanunun 5 nci maddesi, Din İşleri Yüksek 
Kurulunu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma 
organı olarak tanımlamakta, bu Kurulun, toplum gü
venliği, huzuru, mutluluğu, dini ve manevi hayatı
mız için en çok önemli olan görevlerini saymaktadır. 

Kuruluş Kanununun 20 ve 21 nci maddeleri, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Aday 
Tespit Kurulunun, boş yerin üç katı kadar seçeceği 
kimseler arasından. Diyanet İşleri Başkanının tekli
fi. Başbakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarıyla atanacakları hükmünü getirmiştir. 

Ayrıca, söz konusu Kanunun, nitelikleri tespit 
eden 22 nci maddesi ile Diyanet İşleri Başkanı ile 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, dini 
yükseköğretim yaptıktan sonra, din görevlisi olarak 
•meslekte veya dini mesleki kariyerde en az on yıl 

519 — 
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veya din eğitimi veren müesseselerde mesleki öğre
tim görevlisi olarak 15 yıl çalışmış olması, Arapça 
bilmesi, fazla olarak, «Batı dili bilmek tercih sebe
bidir» şartı koşulmuştur. Görüldüğü gibi, bu Kuru
lun Başkan ve üyeleri seçimle atanmaktadır. 

633 sayılı Kuruluş Kanununun 28 nci maddesiyle 
Diyanet İşleri Başkanının 1 000, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkan ve üyelerine 600'er lira ek ödenek 
verileceği hükme bağlanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ncu 
maddesiyle Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üye
leri istisnai memurluklar arasında sayılmaktadır. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesiyle Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yük
sek Kurulu Başkan ve üyeleri, Sayıştay, Danıştay, 
Yargıtay Başkan ve üyeleri, üniversite ordinaryüs pro
fesör ve profesörleri gibi hizmetlerinin Devlet için 
arz ettiği önem dikkate alınarak, gerektiğinde 65 ya
şından sonra da çalıştırılabilecek Devlet memurları 
arasında sayılmışlardır. 

Görülüyor ki, 633 sayılı Kuruluş Kanunu ile ben
zeri genel ve özel yasalarımızda, Diyanet İşleri Baş
kanıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri
n i yaptıkları hizmet. Devlet ve millet için fevkalade 
önemli görülmüş, yüksok manevi sorumluluk yerleri 
olarak değerlendirilmiştir. Hal böyle iken. bazı Dev
let memuriyetleri için. bu memuriyetlerin Dev
letin sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem 
gözönünde bulundurulmak suretiyle ek gösterge 
verilmesi gerekçesiyle düzenlenen bir Kanun ta
sarısında, Müslüman Türk milletinin en yüksek 
dini ve manevi makamında bulunan Diyanet 
İşleri Başkanının, yüksek seviyeli Devlet me
murları arasında sayılmamış olması. Din İşleri Yük
sek Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerinde so
rumluluk bulunan ve hizmetleri Devlet için önem arz 
eden memurlar kapsamına alınmayışı, eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 

Bu sebeple, benim de i.klifim. Diyanet İşleri Baş
kanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunda çalışanların 
da bu personel kapsamına alınmasıdır. 

Ayrıca, bu Kanun zaten kalkınmada öncelikli yö
reler için, orada çalışacak olan idari personele, idari 
hizmetlerde çalışan idari hizmetli personele getirilsey
di, ben yine oyumu müspet verecektim. 

Geçen seneler, tabii bundan evvel Askeri Perso
nel Kanunu çıkarılmıştı. Üniversite öğretim üyeleri 
için yine ayrıcalıklı kanunlar çıkardık. Geçen sene
de zaten, demin de arz ettiğim gibi sağlık personeline. 

doktorlarımıza, sağlık hizmetinde bulunanlara Ful! 
Time Kanunuyla bir ayrıcalıklı kanun çıkardık. Şim
di de önümüze idari hizmetlerde çalışan ve bu tasa
rıya da bir yerine şöyle eklenmiş olan Cumhurbaş
kanı ve Müsteşarı vesaire gibi makamlarda çalışan 
kişileri de eklemek suretiyle önümüze bir yasa geti
rilmiş. 

Bu şekilde biz. bilmiyorum ama, bu yamalı boh
çayı büyüttükçe, bu yama bir gün nasıl patlayacak; 
onu da sizin takdirinize bırakıyorum. 

Bu arada teknik personel; veterinerler, ziraat mü
hendisleri, orman mühendisleri de dahil tüm diğer 
inşaat, makine, elektrik vesaire yüksek mühendisleri, 
tüm mühendis sınıfı bütün hükümetlerden şekvacıdır. 
Bu meslektaşlarımın sesini buradan tekrar duyura
rak, hiç olmazsa Hükümetin veya Maliye Bakanlığı
nın tekn'k personel için böyle bir ayrıcalıklı kanun 
getirmesi temennimdir. Bu temenniyi de buradan söy
lemiş olmak için söz aldım. 

Teşekkür ederim. Sağolun. 
BAŞKAN — Sayın hatip, buyurunuz efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; hepinizi hürmetle selamlarım. 
657 sayılı Kanunun bazı ıslah düşüncesiyle önü

müze getirilmiş olan teklifi üzerinde iki noktada gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çeşitli yönleriyle kanu
nu tenkit ettiler. Ben 43 ncü maddenin (a) fıkrasın
da. «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan
lık ve bakanlıklar müsteşarları...» dendiğine göre, 
«bakanlıklar müsteşarları,» tabiri içerisinde, diğer ba
kanlıklarda birden ziyade müsteşar bulunuyorsa, on
ların da bu haktan istifade edecekleri kanaatinde 
olduğumu peşin olarak arz edeyim. 

Esas üzerinde durmak istediğim nokta, mülki 
idare amirliği hizmetleri sınıfına getirilmiş olan im
kânlardır ki, bunu takdirle karşıladığımı ifade etmek
le söze başlayacağım; fakat burada unutulan bir hu
susu da dile getirmek istiyorum. 

Valilik, mülki idare amirliği sınıfının en mümtaz 
bir kademesidir. Valiler, illerimizde Devlet ve Hü
kümet temsilciliği sıfatının kendilerine layık görül
düğü kimselerdir. Bu zevatın görev yeri ister vilayet, 
ister bakanlıktaki her hangi bir görev olsun, ne olur
sa olsun bakanlığın her zaman kendilerine en güzide 
hizmeti görmek üzere vereceği direktife amade kim
selerdir. 

Merkezdeki fonksiyonel yapı. daire başkanlıkları 
ve genel müdürlükler şeklinde mahdut makamlar
dır. Bu sebeple, illerdeki hizmetleri kâfi görülerek 
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merkeze alınmış olan valiler, kadro sıfatları ne olur- I 
sa olsun validirler. Bu zevat, Devletçe liyakat, ehli
yet, sicil, terfi esaslarına uyularak kendilerine en 
yüksek mülki idare amirliği olan valilik sıfatı tevcih 
edilmiş kimselerdir. Bakanlık emrinde hizmete ama
de olan valilik sıfatını kazanmış kimseler arasında 
ayrım yapmak hakkaniyete uygun olmaz. 

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Vali sıfatından 
neyi anlıyoruz? Fiilen vilayette olan vali, merkezde 
merkez valisi sıfatını taşıyan kimseler ise, noksan ta
rif edilmiş olur. Bu sebeple merkezde merkez valisi 
sıfatını taşımadığı halde bakanlık müşaviri olan, 
daire başkanı, genel müdür olan kimseler vardır. 
Bunların da bu haktan istifade etmeleri için; yani I 
600 rakamından istifade etmeleri için bir cümlecik 
ilavesinin lüzumlu olduğu kanaatıyla bir değişiklik 
teklifi verdim. Yani, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 
valilerin ve valilik yapmış İçişleri Bakanlığı mensup
larının da aynen 600 gösterge rakamından istifade I 
etmelerini teklif ettim. 

Burada şöyle bir durumu da ifade ederek sözle
rime son vereceğim. Dahiliye Vekâletinde valilik yap
mamış oldukları halde, kendilerine merkez valisi sı
fatı verilmiş idare amirleri vardır. Kanun bu şekliyle 
çıktığı takdirde, mesela bunlar, 600 ek göstergeden 
istifade edecekler; fakat fiilen valilik yapmış olup 
da. halen merkez valiliği sıfatı taşımayan idare amir
leri bu haktan istifade etmeyecekler. 

Bu durumun düzeltilmesini Yüksek Senatodan 
beklediğimi ifade eder, hürmetlerimi arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Lûtfi Doğan. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

894 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili görüşlerimi 
kısaca arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Sözlerime başlarken hepinizi hürmetlerimle se
lamlarım. 

Tümü üzerinde müzakerelerine yüksek huzuru
nuzda devam ettiğimiz bu tasarıda, bendenizin te
mas etmek istediği konulara konuşan sayın konuşma
cı arkadaşlarımın hepsi değindiler. Bendenizin bu 
konuşması onları teyit etmek ve kendilerine şükran
larımı arz etmekten ibaret olacaktır. Bununla birlik
te, değinilmiş olmasına rağmen kısaca bir iki mües
sesemiz mensuplarından bahsetmekte de zaruret gör
mekteyim. 

Tabii ki, bu kanunla Devletimizin müessesele
rinde bakanlardan sonra en üst seviyede sorumluluk 
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taşıyan, hizmet yürüten kimselerin terfihi düşünül
mekte ve ayrıca onların makamlarıyla mütenasip bir 
şekilde taltifi öngörülmektedir. Bu bakımdan müste
şarlar için, ve daha başka Devlet yüksek kademesin
de hizmet görenler için birtakım şeyler getiriliyor. 
Ancak, bu tasarı getirilirken nasılsa Millet Meclisi
mizden de geçmesinde, Sayın Özgüneş arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi, birtakım unutmalar olduğu 
da açıktır. Milli İstihbarat Müsteşarının unutulması, 
keza Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Müsteşarının yer 
almaması, bunlarla birlikte Diyanet İşleri Başkan
lığı makamını temsil eden kimseye de bu kanun ta
sarısının değişikliğinde yer verilmemiş olması haki
katen calibi dikkattir. Ümit ediyorum ki, Yüksek 
Heyetiniz, bu cihetleri layıkıyla dikkate alacak ve 
müsteşarlar seviyesinde, manen hepimizin düşün
düğü Diyanet İşleri Başkanlığı için de burada maddi 
yönü itibariyle 600 göstergeyi düşünecektir. 

Diğer taraftan, 633 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinde beyan edilen, derpiş edilen çok ağır sorumlu
lukları haiz bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Baş
kan ve üyelerine de bu tasarıda ek gösterge verilme
sinde zaruret vardır. Hatta, daha genel, daha umumi 
ifadeyle nasıl ki, emniyet hizmetleri ve benzeri hiz
metler gören müesseselerimizin vazifelilerine bir is
tisnai durum getiriliyor, ek gösterge tanınıyorsa, as
lında din hizmetlilerine de bunun verilmesinde şah
sen bendeniz fayda mütalaa ediyorum. Memleketimiz 
için büyük fayda olacaktır. 

Şu geliyor hatıra : O halde, Devlet müesseseleri
nin hepsinde de aynı şekilde düşünülse çok daha iyi 
olmaz mı? Bu da bir görüştür. Aslında adalet pren
sibine daha da uygundur. Ancak, birtakım ağır so
rumluluklar taşıyan kimselere daha üst seviyede, me
selâ, müsteşarlara olduğu gibi, gösterge gösterilip ve
rilebilir. 

Özetle arz etmek istersek; bendeniz Diyanet İşleri 
Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle ilgili 
Sayın Başbanlığa bir de teklifte bulunacağım ve vakti 
gelince de buna iltifat buyurarak, Millet Meclisimiz
de bir unuttılma eseri olan bu ciheti-Yüce Heyetiniz 
tarafından en olgun şekle ifrağ etmenizi istirham 
edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinize saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon görüşecek mi efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; kifayet öner

gesi var, takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
894 S. Sayılı 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü 

maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştirilmeline iliş
kin Kanun tasarısının görüşülmesinde durum aydın
lığa kavuşmuştur. 

Yeterlik önergesini arz ediyorum. 
Rize 

Talât Doğan 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının görüşmesi 

mahfuz kalmak şartıyla kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın Hasan 
Güven, buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdığı önem 
yönünden bazı memuriyetlerin durumlarını düzelt
mek için bu tasarı getirilmiştir. 

Benden evvel konuşmacıları dinledim. Genellikle 
bütün konuşmalarda haklılık olmakla beraber, bir 
konu unutuldu. Bu Hükümet tasarısı, bir personel 
düzenlemesi değildir. Bir personel düzenlemesi mev
zubahis oldu mu, bütün o sorunların hepsinin etraflı 
bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu bakım
dan, Sayın Ucuzal'ın haklı uyarıları, ancak geniş an
lamda personel düzenlemesi, (ki, ele alınmıştır) onun 
içerisinde ele alınmak suretiyle yapılabilecektir. 

Şimdi, bir konu da yine, madde dikkatle okunun
ca meydana çıkacaktır. Burada bazı mevkileri işgal 
edenlere imkânlar tanınmış; ama hizmetin önemi yö
nünden aşağı yukarı onlar kadar işdeğer önem taşı
yan veya bir ölçüde biraz daha önem taşıyan daha 
başka hizmetler de olduğu dikkati çekilerek, onlar 
unutuldu gibi gösterilmiştir. Aslında bu böyle değil
dir. 

Şimdi, 43 ncü maddenin (a) fıkrasında: Genel 
İdari Hizmetler, Milli İstihbarat Hizmetler Sınıfı, 
Emniyet Hizmetler Sınıfının emniyet müdürlüğünü 
ihraz edenlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde yönetim 
sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz-
önünde tutulmak suretiyle bu dereceler de işgal edi
len kademelerdeki gösterge rakamlarına 50, 100, 150, 
200 rakamlarının eklenmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, ikinci fıkrada da hangi memuriyetlerin 
yukarıda belirtilen ek göstergelere, hangilerinin 300,, 
400, 500 ek göstergeler üzerinden aylık alacağı, Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

2ft . 2 . 1979 O : İ 

Görüldü ki, Devlet için yönetim sorumluluğu ve 
taşıdıkları hizmet yönünden önemli olan kurumlar, 
Bakanlar Kurulunun bu yetkisi ile derecesine göre 
300 - 400 - 5CÖ'e kadar gösterge eklenecektir. Biraz 
sonraki fıkrada olanlar 600'dür. Demek ki, arala
rındaki fark sadece 100 olacaktır. Bir müsteşarın 600 
aldığı yerde, müsteşar muavini de 500 alabilecektir, 
Bakanlar Kurulunun bu yetkisi ile. Bir genel müdür 
bu imkâna sahip olabilecektir. Yine aynı derecede 
önem taşıyan genel sekreterlikler, diğer memuriyet
lerde de bu imkânı bu madde bu haliyle veriyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bir iki konu üzerinde duruldu. Öncelikle bu 
madde nasıl düzenlenirse düzenlensin, mutlaka bir 
tarafı noksan kalır. Nereden hareket edilmiştir? Ha
reket noktası şudur: Başbakan ve Bakanlıklar Müs
teşarlığını kapsayan bir dizi. Ancak, Cumhurbaşkan
lığının müsteşarı yoktur, orada Genel Sekreter var
dır. Dışişleri Bakanlığında da müsteşarlık yoktur, 
orada da Genel Sekreter olması nedeni ile «Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve ba
kanlık müsteşarları, Dış İşleri Bakanlığı Genel Sek
reterleri» denmek suretiyle 600 gösterge ekleneceği 
öngörülmüştür. 

Arkadaşlar haklı olarak bazı itirazlarda bulun
dular. Genel sekreter dendiğine göre; Devlet Planla
ma Teşkilatı Genel Sekreteri dendi, Toprak ve Tarım 
Reformu Genel Sekreteri dendi, MİT Müsteşarlığı 
dendi, hatta Senato ve Millet Meclisi Genel Sekre
terliğinden bahsedildi, başkanlıklardan söz edildi, Di
yanet İşleri Başkanlığı denildi, Devlet Personel Dai
resi Başkanlığı, İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, müs
teşar yardımcıları, genel müdürler... 

Şimdi, bütün bu meseleleri de böyle kapsayacak 
şekilde bir düzenlemeye gitti mi, hem amaç kaybe
dilmiş oluyor, hem de nerede durdurulacağı belli ol
muyor. Bunun için hem bu noksanlıklara meydan ve -
rilmemesi, hem de demin izah ettiğim gibi, zaten Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca 500 ek göster
ge verilebileceğinden bahisle bu gösterilen mahzurlar da 
giderilecek bir statüye bu Yasa ile kavuşturulmuş 
oluyor. Arada pek fark kalmıyor. 

İ. SITKT Y1RCALI (Balıkesir) — Diyanet İşleri 
de dahil mi?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Tabii efendim, hep
si, Diyanet İşleri de dahil. 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi kadroları 
için bu teklif Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanlarınca yapılır.» 

Görülüyor ki, bu uygulamalarıyla Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı pekâlâ buna paralel yapabilir ve bugüne ka
dar da yapmıştır. Burada da bir ihtilaf kalmadı. 

Şimdi, idare amirlerinin durumuna kısaca değinip 
sözlerimi bağlayacağım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Mülki idare amirleri, aslında görev verdikleri il

çe ve illerde yargıç sınıfından hiç bir zaman ayrı mü
talaa edilmemiştir. Bunların çalışmasında ahenk ve 
huzurun temini için her yönüyle aynı derecede eşit 
bir şekilde işleme tabi tutulmaları lazımdır; özlük 
haklan yönünden ve çeşitli yönlerden. 

Sayın Özgüneş'in açıklamalarında bu gelen dü
zenleme ile idare amirlerine, yargıçlardan daha faz
la bir imkân tanınıyor intibaı yaratıldı ki, bu doğru 
değildir. Zira, yargıçların durumları itibariyle iki 
yılda bir terfileri vardır. Bir de c/( 50 nispetinde taz
minat alırlar ve bu da ayrı vergilenir. Bunu daha so
mut göstermek için birkaç tane rakam vereyim. 

Mesela, iki kıymetli hukuk fakültesi mezunu ele
man; birisi idari sınıfına intisap etsin, birisi yargıç 
sınıfına intisap etsin. Yedinci yılda kaymakam ola
nın eline geçen net para 7480 liradır, yargıcın eline 
geçen para 99.0.7 liradır, 2 500 lira fazla. Meselâ, 17 
nci yılda kaymakamın eline geçen 10 048 liradır, yar
gıcın eline geçen 14 264 liradır. Valilik derecesine 
geldi mi, valinin eline geçen 25 nci yıl sonunda 13 182 
liradır, yargıcın eline geçen 18 375 liradır. Bu da gös
teriyor ki, yargıç sınıfı ile idare sınıfı arasında den
ge daha ziyade idareciler aleyhinedir; ama onların 
da buna mukabil bir kaymakam evleri vardır, ma
kam arabaları vardır. Bu denge de böyle kendiliğin
den kurulmuş oluyor. 
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Bu haliyle bu Yasanın hiç bir değişikliğe uğrama
dan kabul edilmesini teklif eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — 894 S. Sayılı Kanun tasarısı üze
rinde müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 
43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ya

sasının 1897 sayılı Yasa ile dağişik 43 ncü maddesinin 
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — 
a) 36 nci maddede yazılı Genel İdare Hizmetle

ri ve Milli İstihbarat hizmetleri sınıflarının ve Emni
yet hizmetleri sınıfından Emniyet Müdürü rütbesini 
ihraz edenlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil ba
zı görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorum
luluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bu
lundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kade
melerin gösterge rakamlarına 50, 100., 150ı veya 200 
rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge 
rakamları üzerinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 30Q, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personeli Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık 
ve Bakanlıklar Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına 600 rakamı eklenerek buluna
cak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

b) 36 nci maddede yazılı Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci derecelerin kademe
lerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge ra
kamlarına 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden 
maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 
200, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş 
alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 300, 3 
ve 2 nci derecelerin kademelerinden maaş alanlara 
o kademelerin gösterge rakamlarına 4CÛ, birinci de
recenin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin 
gösterge rakamlarına 500„ müsteşarın ve valilerin iş
gal ettiği derece ve kademe gösterge rakamına 600 

3 — — 52 

Ö bakımdan burada zannederim bu izahlarımız
dan sonra noksan anlaşılır bir taraf kalmadı. Yalnız, 
bir konuyu da aydınlığa kavuşturalım. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
sekreterlerinin durumu; 1322 Sayılı Genel Kadro 
Kanununun 3 ncü maddesinin ilk fıkrası aynen şöy
le: «657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gös
terge tablosunun 1 - 2 - 3 4 ncü derecelerine girecek 
kadrolar ve bu kadroların unvanları aynı Kanunun 
34 ncü maddesi hükümleri çerçevesinde 1970 Mali 
Yılı içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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rakamının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge ra
kamı üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

SALİH SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
SALİH SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sa

yın Başkan; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçele
ri Yüce Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken, bu 
görüşme sırasında Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Genel Sekreterlerinin, Bütçe Kanununun bir 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
teri ile bir hizada tutulması lazım geldiğini söylemiştim 
ve bu yolda bir konuşma yapmıştım. 

Şimdi, bu Yasanın 40 ncı maddesinin değiştiri
len 3 ncü fıkrasında, «Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reteri, Başbakanlık, bakanlıklar müsteşarları, Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreterine bulundukları derece 
ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 rakamı 
eklenerek, bulunacak gösterge rakamları üzerinden 
ödeme yapılır.» deniliyor ve bu suretle de Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterleri 
bu metnin dışında tutulmuş oluyorlar. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız daha bazı 
kademeleri, bazı makamları da söylediler. Ben de 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sek
reterlik makamlarını bu vesile ile dile getirmek isti
yorum. 

Arkadaşlar; 
1943'lerde, 1945'lerde bakanlık müsteşarları ba

rem derecesinde ikinci dereceyi kapsarken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin derecesi 
birdi; yani geleneği var bu işin, bir. 

İki, her yıl çıkarmakta olduğumuz Bütçe Kanu
nunun 30 ncu maddesinin (f) fıkrasında, dış ülkelere 
seyahat sırasında hangi Devlet kademelerindeki me
murların first - class'de yolculuk yapacakları kay
dedilirken, orada da yine aynen burada olduğu gi
bi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Baş
bakanlık ve bakanlık müsteşarları, Dışişle
ri Bakanlığı Genel Sekreteri, Genelkurmay 
Başkanı, kuvvet komutanları diyor ve bu hizada 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden sonra Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekreter
lerini de yazıyor, iki. 

İki yerde bir gelenek var; buna rağmen, bu Ya
sada bu görülmüyor. 

Şimdi, bunun için bu Yasayı değiştirmek üzere 
önerge vermiyorum. Ancak, bir başka imkân var; 
o imkân kullanılabilir mi? Onu Hükümetten soru
yorum. İmkân şu: 

Personel Kanununun 36 ncı maddesinin (f) fık
rasında istisnai memuriyetten sayılan Cumhur
başkanlığı makamının ve Cumhurbaşkanlığı 
personelinin, özellikle Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi personeli için Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak, Ba
kanlar Kurulundan yapılan bazı ayarlamaların, bu 
iki Meclisin Başkanlık Divanları tarafından yapıla
bileceğini öngörmüştür. 

Şimdi, bu 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «Han-
ki memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek göstergeler, 
hangilerinin 300, 400 veya 500 ek göstergeler üze
rinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir.» diyor. 

O halde. Personel Kanununun 36 ncı maddesinin 
(f) fıkrası gereğince bizim Meclislerin Başkanlık Di
vanları da, kendi personelinin buna mümasil görev
de bulunanları için bu türlü bir yetkiye sahip midir? 
Aslında sahiptir; ama sahip midir, değil midir? Bu
nun Hükümet tarafından ve Komisyon tarafından 
ifade edilmesi için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Açıklandı o husus efendim, komis

yon açıkladı. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Madde ile ilgili önergeler var, bunları sırası ile 

işleme tabi tutuyorum. Çok olduğu için hepsini bir 
defa okutup ikinci defa okutmaya fırsat olmaya
cak. Çünkü, zamanımız kısa. 

Bu itibarla, tek tek okutup, oylarınıza arz ede
ceğim. Birinci önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 894 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 1 nci maddesinin; Madde 43. — (a) ben
dinin son fıkrasından bir önceki fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
894 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 1 nci maddesi

nin (a) bendinin üçüncü paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan
lık ve bakanlıklar müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri, mesleki ve teknik öğretim müsteşa
rı, Talim - Terbiye Kurulu Başkanı. Diyanet İşleri 
Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Yüksek 
Denetleme Kurulu Başkanına, bulundukları derece ve 
kademelerin gösterge rakamlarına 6CO rakamı ekle
nerek bulunacak gösterge rakamları üzerinden öde
me yapılır.» 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Önergeye Hü
kümet ve Komisyon katılıyor mu?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, öner
geyi takdim ederken arkadaşlarımızın isimlerinin 
okunmasına müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Okundu efendim, adetimizdir za
ten; okunup zapta girecektir. Önerge okunduktan 
sonra altında önergeyi verenin ismi mutlaka okunur 
ve zapta girer. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
894 Sıra Sayılı tasarının 1 nci maddesi kapsamın

daki 43 ncü maddenin (a) bendi 3 ncü fıkrasının aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Madde 43, a) 3. — Diyanet İşleri Başkam Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve bakan
lıklar müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Eği
tim Bakanlığı Teknik Öğretim Müsteşarı ile Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarına, bulundukları dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 rakamı 
eklenerek, bulunacak gösterge rakamları üzerinden 
ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONI BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesiyle ta

dil olunan 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında sayılan görevler arasında, «Diya
net İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müste
şarı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğ
retim Müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Başkanı, Maliye Bakanlığı Hazine ve MİT Ge
nel Sekreteri, Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisinin 
de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Bolu 
Cahit Dalokay Orhan Çalış 

Ankara Afyon 
Yiğit Köker Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Konya Denizli 
Osman Nuri Canpolat Baha Akşit 

Eskişehir Ankara 
Ömer Ucuzal Atıf Benderlioğlu 

Zonguldak Balıkesir 
Ahmet Demir Yüce Sıtkı Yırcalı 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

— 525 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sıra Sayısı 894 olan Yasa ge
reğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının ilişikteki şekil
de yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Teklif edilen metin : 
Madde : 43. 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmet

leri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıflarının, Din 
Hizmetleri Sınıfından Din İşleri Yüksek Kurulu Baş
kan ve üyeleriyle Emniyet Hizmetleri Sınıfından Em
niyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerin 1, 2, 3 ve 4 
ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memu
riyetlerinin yönetim sorumluluğu ve Devlet için ta
şıdıkları önem göz önünde bulundurulmak suretiyle 
derecelerinde işgal edilen kademelerin gösterge ra
kamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının ekle
mesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerin
den ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri 
Başkanı, Başbakanlık ve Bakanlıklar müsteşarları, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterlerine bulundukla
rı derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 ra
kamı eklenerek bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, o maddede sadece altını çizdiğim yerler alın
mıştır, başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANİ HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Öneıge 
kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bent
lerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının 1 nci 
maddesiyle değiştirilen Devlet Memurları Kanunun 
43 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına, «Diyanet İşlri 
Başkanlığının eklenmesini arz ve tekilf ederiz. 

Konya Yozgat 
Ahmet Remzi Hatip Süleyman E. Ergin 

Diyarbakır Erzurum 
Sabahattin Savcı Lûtfi Doğan 

Gerekçe : 
Mevcut uygulamamızda, Diyanet İşleri Başkanı

nın ek göstergesi en yüsek Devlet memuru düzeyin
dedir. Gerçekte Diyanet İşleri Başkanı, işgal ettiği 
makam ve toplumda taşıdığı önem bakımından en 
yüksek Devlet memuru seviyesindedir. 

Tasarının kanunlaşmasıyla Diyanet İşleri Başka
nı Devlet memurları hiyerarşisinde çok gerilere itil
mektedir. 

Bilindiği üzere, uygulamada, ek göstergeler ma
kamların önemini göstermektedir. 

Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanının ek göster
gesinin de «600»e çıkarılması bir yönden bu maka
mın Devlet teşkilatındaki yeri korunacak, diğer yan
dan yapılan bir hata tashih olunacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Sakarya) —Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde değişiklik 
yapan 894 sayılı Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 
madde 43 (a) fıkrasının birinci bendinde bulunan: 
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(36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat hizmetleri sınıflarının) iberesine, (Di
yanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı ve üyeleri) ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Erzurum 
Lüfi Doğan 

Yozgat 
Süleyman E. Ergin 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişik

lik yapan 894 S. Sayılı tasarının 1 nci maddesinin; 
Madde 43. — Fıkra (b) de bulunan : (Müsteşarın 

ve valilerin) ibaresine (ve valilik yapmış bakanlık 
mensuplarının) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

20 . 2 . 1979 

Madde 43. 

O : 1 

Erzurum 
Lütfi Doğan 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Yozgat 
Süleyman E. Ergin 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) —Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin d'kkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir.,, 

Bir başka önergeyi ta'kdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişik

lik yapan, 894 S. Sayılı tasarının 1 nci maddesinin; 

(b) fıkrasında bulunan «müsteşarın 
ve» kelimelerinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge var; ama imza olmadığı için işleme 
koymuyorum efendim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı Ya
sa uygulamaları, bu 'kanunla getirilen değişiklikler 
kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun 
değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkra
sında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alınarak 
yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Kanun yayımı tarihinden yürür-

Madde üzerinde söz isteyen sayın 

Madde 3. 
lüğe girer. 

BAŞKAN 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurtılu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 11197; C. Senatosu : 1/627) (S. Sayısı : 
887) (1) 

BAŞKAN - Sayın üyeler; 
Bir aktarma kanunu var, açık oya sunulacak. Ri

ca ediyorum, salonu terk etmeyin. 
Önergesini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Gündeminin, Tüzük gere

ğince bir defa görüşülecek işler bölümünün 56 ncı 
sırasında yer alan, «2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Ka
nununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı» nın Genel Kurulda öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Tasarının Öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanu
nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

«Aile Yardımı : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı tutarı eş için 
(500) her çocuk için (50) liradır. 

Ayrıca, öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla ilk-
öğrenim yapan çocuklar için (50), ortaöğrenim ya
panlar için (150), yükseköğrenim yapanlar için (350) 
lira yetişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak 
ödeme yapılır. 

(7) 887 S. Sayılı basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 

Ancak orta ya da yükseköğrenime devam etme
yen çocuklar için 100 lira ödeme yapılır. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma
sı ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları 
için daha yüksek aile yardımı alması halinde, me
mur olan eşe çocuklar için yardım ödenmez, iş akdi 
ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha dü
şük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark öde
nir.»* 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 . 10 . 1978 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, orada 

bir yanlışlık var. Bütçe Kanunu ek olduğuna göre, 
Maliye Bakanı yürütür. Bakanlar Kuruluyla ne ala
kası var bunun?. 

BAŞKAN — O fikrinizi sonra söylersiniz efen
dim. 

Oylama için küreler sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmayan üyeler lütfen 
çabuk olsunlar efendim... 

Oylarını kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. 

Oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanu

nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
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Kanun tasarısının açık oylamasına 129 sayın üye oy 
kullanmış, 129 kabul oyu verilmiştir. Tasarı kabul 
edilmiştir, 

22 .2 .1979 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.05 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

l. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Ataköy'de Türkiye Emlak Kredi 
Bankası tarafından yaptırılan apartmanın usulsüz ola
rak tahsis edilen 13 No. lu dairesine dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaasianın 
yazılı cevabı. (7/1021) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini
zi saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu Başkanvekili 
Mehmet (İnaldı 

1. Türkiye Emlak Kredi Bankası eski Genel Mü
dürü Muzaffer Denizdöven, Ataköy'de banka tara
fından yaptırılıp da usulü dairesinde sıraya girmiş 
olan vatandaşlara sıra ile tahsis edilen dairelerden 
13 No. lu daireyi sıra dışı Genel Müdür kontenja
nından kızı Alev Denizdöven'e tahsis etmiş midir? 

2. Etmiş ise Banka İdare Meclisinin Banka ile 
iş ilişkisi olan müessese ve şahıslara tahsis edebilme
si şartı ile Genel Müdüre verdiği 'kontenjanın bu şe
kilde kullanılmış olması Türk Ceza Kanununa göre 
vazife suiistimali değil midir? 

3. Yapılan tahsis vazife suistimali ise adı geçen 
Genel Müdür hakkında cezai koğuşturma yapılmış 
mıdır? 

4. Yapılmamış ise yapılması düşünülmekte mi
dir? 

5. Usulsüz verilmiş olan dairenin geri alınması 
düşünülmekte midir? 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 14.2.1979 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : c 
Sayı : 453 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik 31.1.1979 gün ve Ka

nunlar Müdürlüğü 17040-6953, 7/1021 
b) Genci Sekreterlik 15.12.1978 gün ve Kanunlar 

Müdürlüğü 17040 6953. 7/1021 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu A.dana Üyesi Mehmet Ün
aldı'nın Ataköy'de Türkiye Emlak Kredi Bankası ta
rafından yaptırılan apartmanın usulsüz tahsis edilen 
13 No. lu dairesine dair yazılı sorusuna 3 örnek ola
rak hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün-
aldi'nın T. Emlak Kredi Bankası tarafından Ataköy' 
de yaptırılan apartmanın usulsüz olarak tahsis edi
len 13 No. lu dairesine ilişkin yazılı soru önergesi 
üzerinde yapılan incelemeye göre; _ 

1. T. Emlak Kredi Bankası tarafından İstanbul 
Ataköy'de yaptırılıp Yönetim Kurulunun 18.8.1978 
tarih ve 22643 sayılı kararlarıyla, usulü dairesinde sı
raya girmiş vatandaşlara sıra ile tahsis edilecek ko
nutlar dışında bırakılan konutlardan 13 No. lu daire 
eski Genel. Müdür Muzaffer Kemal Denizdöven'in 
kızı Alev Denizdöven'e tahsis edilmiştir. 

2. Bankanın yapımını programladığı konutlardan, 
Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğe «Bankanın iş 
ilişkisi bulunan veya ilişkilerinin daha düzenli yürü
tülmesinde Bankaya yardımcı olacak kişi ve kurum
lara tahsis edilmek» koşuluyla gerekli tahsis yetkisi 
verilmektedir. 

Bu şekildeki tahsislerde serbest piyasada satışa çı
karılan konutlara tanınan koşullar dışında, ayrıcalık 
tanınmamaktadır. Ve Genel Müdür kontenjanının kul
lanılış esaslarına ilişkin özel bir yönetmelik ve yöner
ge de bulunmamaktadır. 

3. Tahsis işleminin usulsüzlüğü ve T. Ceza Ka
nununa göre vazife suiistimali olup olmadığı hususu 
da inceleme ve gerekiyorsa soruşturma konusu yapı
lacaktır. 

4. Kaldı ki, Alev Denizdöven'e tahsis edilen 13 
No. lu daire için gerekli peşinat henüz yatırılmarmş 
ve tahsis işlemi de tekemmül etmemiştir. Bundan do
layı da. tahsisteki usulsüzlüğün tespiti halinde yapı-
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lacak kanuni işlem dışında, dairenin geri alınması yo
lunda herhangi bir işlem tesisine haliyle gerek kalma
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve İskân Bakanı 
2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do

ğan'm, Rize iline bağlı İkizdere, Çamb.hemşin, Çaye
li ilçelerinin bazı sorunlarına dair soru önergesi ve 
Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7/1040) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

17.1.1979 
Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerinde 

orman ürünleri fabrikaları ne zaman yapılacaktır? 
2. Rize ili Çayeli ilçesi Kuspa mevkiindeki fi

danlık ne zaman gerçekleştirilecektir? 
3. Orman Bakanlığının kuvvetli bir makine parkı 

vardır. Bu makine parkından Rize ili Orman İşlet
mesinin zaruri ihtiyaçları bulunan buldozer, kompre
sör, damperli kamyon gibi makineler ne zaman takvi
ye edilecektir? 

4. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 22 köyü Orköy Ge
nel Müdürlüğünün 1979 yılı etüt - planlama progra
mına alındığını bildirmiştiniz. Çalışmalar ne durum
dadır? 

TC 
Orman Bakanlığı 10.2.1979 
Özel Kalem Müd. 
Sayı ; 02.306/2-a 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
19.1.1979 tarih ve 17597-7060 7-1040 sayılı yazı

ya C. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'm 

yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır : 
1. ORÜS Genel Müdürlüğümüzün. IV ncü Beş 

Yıllık Plan döneminde Rize ili İkizdere ve Çamlıhem
şin ilçelerinde gerçekleştirilmesini planladığı, 

a) 10 800 m"/yıl kereste. 25 000 adet yıl okul 
mobilyası üretecek olan Çamlıhemşin Entegre Orman 
Ürünleri Tesisi. 

b) 30 0C0 m:!/yıl kereste. 94 500 adet; yıl ka
pı ve 108 000 m-/yıl doğrama üretecek olan İkizde
re Orman Ürünleri Entegre Tesisi, 

Devlet Planlama Teşkilatının onayından geçmiş ve 
1979 yılı yatırım programına girmiş bulunmaktadır. 

Programa göre İkizdere tesisinin 1981 yılı sonunda, 
Çamlıhemşin tesisinin ise 1982 yılı sonunda üretime 
alınması gerekmektedir. 

2. Rize ili Çayeli ilçesi Kuspa mevkiinde fidan
lık kurulması istenilen saha, Trabzon Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Bölge Başmüdürlüğümüz ve 
Eskişehir Toprak Tahlil Laboratuvarı Müdürlüğünce 
etüt edilmiştir. 

Söz konusu sahanın, yol olanağı bulunmayan ta
mamen dik ve sarp eğimlerden oluşan bir fundalık 
olduğu, fidanlık kurulmasına elverişli bulunmadığı; 

Yere! olarak yapılan görüşmelerden, fidanlıktan 
amaçlarının ağaçlandırma olduğu öğrenilmiştir. 

Söz konusu yerlerin en kısa sürede etüdü ile, ge
reğinde uygulama projesinin tanzimi ve gelecek yıl 
programlarına alınması için Trabzon Ağaçlandırma 
Bölge Başmüdürlüğümüze talimat verilmiştir. 

3. Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü makine 
parkı, mevcut 13 dozere ilaveten 5 adet dozer, 10 
adet inşaat grayderlerine ilave olarak 3 adet grayder, 
1 adet elan yükleyiciye ilaveten 1 adet daha ve 6 adet 
olan damperli kamyona ilave olarak 30 adet daha 
damperli kamyonla takviye edilmiştir. 

Ayrıca Trabzon Orman Anatamirhanesi makine 
parkında bulunan kompresörlerde, makineli çalışmaya 
yetecek miktar ve kapasitededir. 

1979 yılı yol yapımı ve üretim faaliyetleri nazarı 
itibare alınarak Başmüdürlükçe yapılacak olan ma
kineli çalışma program ve protokolüne göre Rize Or
man İşletme Müdürlüğüne de 1979 yılı çalışmaları 
için yeteri kadar yol inşaat makinesi tahsis edilecek
tir. 

4. Rize ili. Çamlıhemşin ilçesine bağlı (22) adet 
orman köyü, ORKÖY Genel Müdürlüğümüz 1979 yılı 
programına alınmıştır. 

Trabzon ORKÖY Bölge Başmüdürlüğümüze bağlı, 
Etüı - Plan, Proje Heyeti; 1 Mart 1979 tarihinden 
sonra, iklim şartlarının etüt - envanter çalışmalarına 
imkân verdiği bir tarihte; Çamlıhemşin ilçesine bağlı 
orman köylerinde etüt - envanter ve bunu takiben de, 
planlama çalışmalarına başlayacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

j . —- Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, Rize Hine bağlı bazı ilçelerin konut yapma 
ve yaptırma işlerinin ne durumda olduğuna dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan' 
in yazdı cevabı. (7/1012) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 17.1.1979 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili İkizdere ilçesinde; afetlerden zarar 

görmüş; Güneyce bucağı, Çifte Köprü, Çimil Orta-
köy, Çimil Başköy, Tulumpınar, Dereköy, Rüzgârlı 
Gürdere, Ayvalık, Ilıca köylerinde 324 konut, 

2. Rize ili Çamlıhemşin ilçesi : Dikkaya, Mikron 
Kavak Mahallesi, Şenköy, Yolkıyı ve Köprübaşı köy
lerinde 36 konut, 

3. Rize merkezi : Küçükçayır, Anbarlık, Karasu, 
Yemişlik, Kireçhane, 

Çayeli ilçesi : Buzlupınar, Yenice, Sırt, Çukurlu-
hoca, Çataldere, Erenler, Pazar ilçesi : Nohadiha Ma
hallesi, merkez, İrmak. 

Hemsin : Akyamaç, Ardeşen ilçesi : Gündoğan, 
İşıklı, merkez, Duygulu, Seslikaya, Armağan, Kalkan-
dere ilçesi : Soğuksu, köylerinde 76 konut. 

Toplam 436 konut yapma ve yaptırma işleri ne 
durumdadır ve ne zaman bitirilecektir? 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 14.2.1979 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : c 
Sayı : 25 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik 19.1.1979 gün ve Kanun
lar Müdürlüğü 17599-7058, 7/1042 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan' 
in, Rize iline bağlı bazı ilçelerin konut yapma ve 
yaptırma işlerinin ne durumda olduğuna dair yazılı 
soru önergesi üzerine yapılan inceleme sonucuna gö
re hazırlanan cevabımız 3 örnek olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
Rize ilinin bazı ilçelerinin konut yapma ve yaptırma 
işlerinin ne durumda olduğuna dair yazılı soru öner
gesi üzerinde yapılan incelemeye göre; 

A) Rize İlinin İkizdere İlçesine bağlı Çifteköprü 
Köyü : 14 konut 1974 yılında programa alınmış olup, 
1978 yılı uygulama programının 2 ne i kademesine ak
tarılmış ve konutların yapımı bitmiştir, 

Çimil Ortaköy : 115 konut 1975 yılında progra
ma alınmış olup, 1978 yılında uygulama programının 
2 nci kademesine aktarılmış ve 115 konuttan 78 ko
nut bitmiş, 6 konut devam etmekte ve 31 konutun 
yapımına ise; henüz başlanmamıştır. 

Çimil Başköy : 138 konut 1975 yılında programa 
alınmış olup, 1978 yılı uygulama programının 2 nci 
kademesine aktarılmış ve 138 konuttan 6 konut bit
miş, 21 konut devam etmekte, 111 konutun yapımı
na ise henüz başlanmamıştır. 

Tulumpınar : 18 konut 1977 yılında programa 
alınmış olup, 1978 yılı uygulama programının 2 nci 
kademesine aktarılmış ve 18 konuttan 8 konut bit
miş, 10 konut devam etmektedir. 

Dereköy : 16 konut 1977 yılında programa alınmış 
olup, 1978 yılı uygulama programının 2 nci kademe
sine aktarılmıştır. 16 konutun da yapımı devam et
mektedir. 

Rize İli Çamlıhemşin İlçesine bağlı Dikkaya Kö
yü : 11 konut 1974 yılında programa alınmış olup, 
1978 yılı uygulama programının 2 nci kademesine ak
tarılmış ve 10 konutun yapımı bitmiş 1 konutun yapı
mı ise; devam etmektedir. 

Mikron Kavak Mahallesi : 1977 yılında programa 
alınan 8 konut 1978 yılı uygulama programının 2 nci 
kademesine aktarılmış olup, henüz 8 konutun da yapı
mına başlanmamıştır. 

B) Rize İlinin Merkez İlçesine bağlı : Küçükça
yır, A.nbar1ık, Karasu, Yemişlik, Kireçhane köyün
den toplam 22 konut. 

Çayeli İlçesine bağlı : Buzlupınar, Yenice, Sırt, 
Çukurluhoca, Çataldere, Erenler köylerinden toplam 
11 konut. 

Pazar İlçesine bağlı : Nohadiye, Merkez, İrmak 
köylerinden toplam 23 konut, 

Hemsin İlçesine bağlı : Akyamaç. merkez köyle
rinden toplam 3 konut, 

Arcieşen İlçesine bağlı : Gündoğan, İşıklı, Mer
kez, Duygulu, Seslikaya, Armağan köylerinden top
lam 15 konut, 

Çamlıhemşin İlçesine bağlı: Şenköy, Yolkıyı, Mer
kez, Köprübaşı köylerinden toplam 17 konut, 

İkizdere İlçesine bağlı : Rüzgârlı, Gürdere, Ayva
lık, Ilıca köylerinden 21 konut, 

Kalkandere İlçesine bağlı : Soğuksu Köyünden 2 
konut. Güneyce Merkez İlçesinden 10 konut, 

Yukarıda belirtilen yerler bölgesel su baskını afe
tine maruz kaklıklarından dolayı 1978 yılı uygulama 
programının. 1 nci kademesine alınmış olup, daha son-
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ra gelen valilik yazısı üzerine de 1978 yılı uygulama 
programının 2 nci kademesine aktarılmış olduğu, 

Ancak; daha sonra yapılan incelemede 2 nci ka
demeye alınan bu yerlerin henüz yer seçimi çalışma
larının tamamlanmadığı ve bu nedenle de diğer etüt 
proje hizmetlerinin yapılamadığı anlaşılmış olup, bu 
çalışmalar tamamlandığında inşaatlara başlanması hu 
susunun valiliğine yazılmış olduğunu soruya cevap 
olarak bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet Karaaslan 
İmar ve İskân Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Doğu Karadeniz Bölgesi turistik tesis çalış
malarının ne olduğuna dair soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı ce
vabı. (7/1045) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 17.1.1979 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
1. Turistik bölge olan Rize ili Ayder ve Andon 

ılıcalarının jeolojik, hidro - jeolojik, etütlerini, akım 
değeri, verim artışı için kapitaj, sondaj işleri çalışma
ları ne safhadadır? 

Bu iki ılıca bölgesinde otel veya motel gibi turis
tik tesisler ne zaman yapılacaktır? 

2. Hopa - Sarp hudut kapısının açılması ile ba
tılı turistlerin arzuladıkları büyük Karadeniz turunun 
gerçekleşmesi işi ne durumdadır? Bu kapı açıldığın
da Doğu Karadeniz Bölgesinde turistik tesislere zo
runluluk vardır. Bu husustaki çalışmalarınız neler
dir? 

Özel Kalem Müdürlüğü 
ÖZK : 103 - 66 1 . 2 - . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

17601 - 7056 - 7/1045 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talat 

Dcğan'ın, Doğu Karadeniz Bölgesi Ayder Ilıcası ile 
Andon İçmeleri ve Hopa - Sarp Hudut kapısının 
açılmasına ait yazılı sorusuna yanıtlarımız aşağıda 

*; sunulmuştur. 
1. — Rize il • sınırlarını da kapsayan 1:250 000 

ölçekli Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ön 
çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında ele alınan Ayder İlıcası ve Andon İçme
lerine ilişkin çalışma ve değerlendirmeler aşağıda 
özetlenmiştir. 

a) Bakanlığımız turistik yollar programında yer 
alan Ayder İlıcası ve Andon İçmesi yolları için bu
güne kadar toplam 24 220 000 TL. harcama yapıl
mıştır. 1979 Bütçe Yılında ise Ayder Ilıcası yol ya
pımı için 10 000 000. Andon İçmesi yol yapımı için
de 5 000 000 TL. Ödenek ayrılmıştır. 

b) Ayder İlıcası ve Andon İçmeleri su analizleri 
Bakanlığımızca yaptırılmıştır. 

c) Ayder İlıcası ve Andon İçmelerinin kaynak 
kullanım ilkeleri, yatırım türleri ve büyüklüklerinin 
belirlenmesi için 1/1 000 ölçekli yerleşme «İmar» 
planlarının hazırlanması ve bu hizmetin yerine getiril
mesi içinde, her iki kaynağın su analizleri, hidrojeolo-
jik etüdieri, Ayder Kaplıca sondajı ile kaynak yakın 
çevrelerini kapsayan alanların 1/1.000 ölçekli harita
larının yaptırılması gerekmektedir. 

Hidrojeolojik etüdler ve Ayder Kaplıca sondajının 
programlanması için 21 4 . 1976 ve 19 . 8 . 1977 
günlü yazılarımızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğüne baş
vurulmuş, ancak geçen süre içinde kesin bir sonuç 
alınamamıştır. 

Harita yapım hizmetlerinin, İl Özel İdaresi veya 
ilgili belediyelerce İller Bankası aracılığıyla gerçek
leştirilmesi gerekmektedir. 

2. — Ülkemizle SSCB arasında turizm alanında 
işbirliği konusunda Türk tarafına hazırlanan karşı 
tasarı metni Dış İşleri Bakanlığımızca Sovyetler 
Birliği büyük elçisine 1 Kasım 1978 tarihinde veril
miştir. 

1979 yılı içinde söz konusu anlaşmanın taraf
larca imzalanması beklenmektedir. 

Hopa - Sarp Hudut kapısı ile ilgili olarak 
5 Aralık 1978 tarihinde ilgili makamlar ve Bakanlık
ların katılması ile bir toplantı yapılmış, bu toplantıya 
katılan Bakanlığımız temsilcisi; genel anlamda Türki
ye ile SSCB arasında bir turizm işbirliği kurulmasın
dan yana olduğumuzu, karşılıklı turizm hareketinin 
ekonomimize katkılarının yadsınamıyacağını, Sarp 
kapısının açılmasının bu genel yaklaşımlarımıza uy
gun bulunduğunu belirtmiştir. 

Sonuç olarak. Sarp Hudut Kapısının açılması ile 
ilgili teknik çalışmaların. Gümrük ve Teke! Bakanlı
ğının eşgüdümü altında yürütülmesi karaıiaştjrıl-
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mıştır. Teknik çalışmalar halen anılan Bakanlık 
koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Saygılar sunarım. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

(İnaldı nın, Adana-Karataş İlçesi Ağyatan Dalyanı 
DALKO Kooperatifine dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1046) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Maliye Baka

nı tarafından ceaplandırılmasına delâletlerini say 
gıyla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

1. Adana - Karataş İlçesi Ağyatan Dalyanı 
DALKO Kooperatifine seneliği 11 milyon lira üze
rinden 3 yıl müddetle kiraya verilmiştir. Yıllık mev
sim Haziran ayından Şubat ayına kadardır. Bu iti
barla da DALKO Kooperatifi 1976-1977 istihsal 
mevsimi için 11 milyon lira kira bedeli yatırmış ve 
işletmeye başlamıştır. 1977-1978 yılı ve 1978-1979 yı
lı için ayrı ayrı 1 Ter miyon lira yatırılması gerekir
ken 3 yılık müddet Şubat 1979 tarihinde biteceği hal
de kira bedelleri bu tarihe kadar ödenmemiştir. Müd
det dolduğu takdirde bir yıllık kira karşılığında Dal
yan 3 yıl işletilmiş olacağından halen kiranın tahsili 
için ne gibi işlem yapılmış veya yapılmaktadır? 

2. İki yıllık kira tutan olan 22 miylon lira tah
sil edilemezse bunun mesulü kimler olacaktır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Mile : 3363-18 79 Şb. 4 3 Md. 
Konu : Akyatan Dalyanı 
Hk. 

12 Şubat 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
23 . 1 . 1979 gün ve 17629-7066/7/1046 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün-
aldfnın Adana-Karataş İlçesi Akyatan dalyanı kira 
işlemi ile ilgili soru önergesinde cevaplandırılmasını 
istediği hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1. Adana, Karataş ilçesinde bulunan Akyatan 
dalyanı 8 . 11 . 1976 - 9 . 11 . 1979 tarihleri arasın
da (3) üç yıllık süre için Sınırlı Sorumlu Karataş Dal-

ko Su Ürünleri Kooperatifine yıllık 11 000 000 lira
dan 3 yıllık süre için 33 000 000 liraya kiraya veril
miştir. Kiracı ile Hazine arasında Karataş Noterli-
ğince 10 Kasım 1976 tarih 3214 numaralı sözleşme 
tanzim edilmiştir. 

1977 dönemine ait 11 000 000 lira ödenmiştir. 
1978 yılına ait kira tutarından ise 2 433 333 lira 

ödenmiştir. 
2. Üç yıllık kira dönemine ait ödenmeyen kira 

tutarı 19 566 663 liradır. Bunun 11 000 000 lirası 
1979 yılına ait olup henüz vadesi gelmemiştir. Kalan 
8 566 663 lirası 1978 yılına aittir. 

Bu arada kiracı Dalko Kooperatifi mevsimin el
verişli gitmemesi ve dalyanın kapasitesinin müsait 
olmaması nedeniyle su ürünü istihsalinin arzu edilen 
seviyeye çıkmadığını ve bu sebeple kira taksitlerinin 
ödenemediğini ileri sürerek durumun incelenmesi is
teminde bulunmuştur. Bu istek incelenmektedir. 

Vadesinde ödenmeyen kira alacağının tahsili için 
yasal bütün yollar izlenerek Hazine alacağının tahsili 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaşın, Eskişehir Şeker Fabrikasının çalışma
ması sebebine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/1047) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın aracılığınızla Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesini rica ede
rim. 23 . 1 . 1979 

Saygılarımla. 
Eskişehir Senatörü 

Hikmet Savaş 

1. Eskişehir Şeker Fabrikasında kuru küspe te
sisleri niçin çalışmamaktadır? 

2. Fuel-oil darlığından dolayı mıdır? 
3. Stok maddi imkânsızlıktan mı yapılmamış

tır? Yoksa mal yokluğundan mı olmuştur? 

4. Turhal'dan kuru küspe nakline ödeme imkâ
nı bulunuyor da tesislerin çalışması için fuel-oil ni
çin alınmıyor? 

5. Bu tesislerin çalışmamasında ihmali görülen 
görevliler var mıdır, tahkikat yapılmış mıdır? 

— 533 — 
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TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 16 . 2 . 1979 
Konu : Sn. Hikmet Savaş'ın soruları
na cevabımız Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

17638 - 7068 - 7/1047 sayılı yazınıza K. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Hik

met Savaş'rn tarafıma tevcih ettiği, Eskişehir Şeker 
Fabrikasının çalışmaması ile ilgili yazılı sorusuna ce
vabımız 3 nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hikmet Sa-
vaş'ın Eskişehir Şeker Fabrikasıyla İlgili Olarak 
Bakanlığımıza Yönelttiği Sorular ve Cevaplan : 

Soru : 1. Eskişehir Şeker Fabrikasında kuru 
küspe tesisleri niçin çalışmamaktadır? 

Cevap : 1. Eskişehir Şeker Fabrikası küspe ku
rutma tesislerinin 1978/79 kampanyasrnda sürekli 
olarak çalıştırılmasına azami gayret sarf edilmiş, an
cak öncelikle şeker , fabrikasının çalışmasını ak
satmamak amacıyla, yakıt teminine bağlı olarak te
sisin zaman zaman düşük kapasite ile çalıştırılması 
veya durdurması mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Tesislerde 9 . 2 . 1979 tarihine kadar 15442 ton 
kuru küspe üretilmiş bulunmaktadır. 

Soru : 2. Fuel - Oil darlığından dolayı mıdır? 
Cevap : 2. Tesiste herhangi bir arıza veya nok

sanlık yoktur. Düşük kapasite ile çalıştırılması veya 
zaman zaman durdurulması, mukavele yapılan kay
nak dışında diğer kaynaklardan da tedarik çareleri 
aranmasına rağmen yeterli miktarda yakıt temin edi
lememesinden ileri gelmiştir. 

Soru : 3. Stok maddi imkansızlıktan mı yapıl
mamıştır? Yoksa mal yokluğundan mı olmuştur?. 

l I I H 

Cevap : 3. Bilindiği üzere 1978 yılında ülkemiz
de Fuel - Oil sıkıntısı çekildiği bir gerçektir. Kam
panya ihtiyacı olan Fuel - Oil temini için anlaşma
ların yapılmış olmasına ve gerekli çabaların sarfe-
dilmesine rağmen yeterli miktarda Fuel - Oil temin 
edilmemesinin ana nedenleri kısaca aşağıda belirtil
miştir. 

a) Mal yokluğu nedeniyle rafinerilerden düzenli 
ve yeterli seviyede Fuel - Oil teslim edilememesi. 

b) Rafinerilerden yetersiz teslimat yapıldığında 
nakliyecilerin uzun süre sırada beklemeleri ve bu ne
denle veya zaman zaman ağır kış şartları dolayısıyle 
oluşan anormal ve haksız nakliye ücretleri nedeni ile 
nakliyecinin vasıta bulmakta güçlük çekmesi. 

c) Şeker Şirketinin içinde bulunduğu ağır finans
man güçlükleri nedeniyle gerekli ödemeleri zama
nında yapamaması. 

Soru : 4. Turhal'dan kuru küspe nakline ödeme* 
imkânı bulunuyor da tesislerin çalışması için Fuel-
Oil niç;n alınmıyor? 

Cevap : 4. Turhal'dan Eskişehir'e kuru küspe 
nakli söz konusu değildir. Böyle bir nakil yapılma
mıştır. 

Soru : 5. Bu tesislerin çalışmamasında ihmali 
görünen görevliler var mıdır? 

tahkikat yaprmış mıdır? 
Cevap : 5. Yukarıda açıklanan nedenlerden 

ötürü yeteri miktarda yakıt temin edilmemesi ve bu 
durumda öncelikle şeker fabrikasının emniyetle ça
lıştırılmadı zorunluluğu, kuru küspe tesisinin zaman 
zaman düşük kapasite ile çalıştırılması veya durdu
rulması mecburiyetini doğurmuştur. 

Yakıt yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlüğün 
bilgisi tahtında yapılan bu tercihten ötürü bir tah
kikat söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

• * 
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1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısına verilen oylann 
Sonucu (S. Sayısı : 887) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Samiibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeu 
İbrahim Öztüjk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1 29 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 

Çekinserler : 

Oya katılmayanlar : 

Açı'k üyeli'kler : 

— 

— 
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(Kabul Edenler) 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neş'dt Akjrnanidor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 

î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 

Naci Cidal 
HATAY 

Kemal Kılıçoğlu 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

İsmail. Çataloğlu 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 

Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
1 Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Âk ip Ak saç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas 
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Möhmet AH Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
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ORDU 
Ata Bodur 
İdris Gürsoy 
Orhan Vunal 

RtZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 
Bahni Cömert 
Şaban Demir'dağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduMalh Vehbi ı Jğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseylio Öztürfc 
Muhittin Taiytan 
Tahsin Türfcay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 

Naim Taşan 

URFA 

Abdıiillganti Demirîtol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet TalhtaJkılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baltur 
Kemal Cantürtkı 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M e t a l » ÜnaiMı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Şebip Karamu'llaoğlu 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Haıîunoğlu (İ. A.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

K AHR A MAN M Ali AŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MARDİN 
Sak Mehmetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergün Özkan, (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsalmıettin Çelebi 
H. Kemaî Şentürk 
Mestin Töker 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

\>m<t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi 
Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kahramanma
raş olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AÜi Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Seniaitosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albay raik'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dalir İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi: 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayaik'm, Aydın ilinin Kuşadası üçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Balkanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesii Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlMı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesii Şebip 
KaramüHaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devletti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Balkanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi« 
riş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Tökertn, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30.5.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibarik'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamul'laoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«TahVil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği haikkında basınımızda çıkan habere dalir 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Esfldişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıktan 
gezideki masraflarına dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Mi l i Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi: 12.12.1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daktarm, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgM ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi: 30.1.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçikşn Üye Meliki Toker'in, IMF'nin isttek ve koşul
larına 'dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/107) 
(Gündeme giriş tarihi: 20.2.1979) 

•1-9. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, iskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
halikında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) {Gün
deme giriş taribi : 20.2.1979) 

III 
ÖNCELÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması İ3teyen önergesi. (10/70) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
husufunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Amoy 
Koilektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

11. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (10/38) (S. Sayısı": 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/77) (S. Sayısı: Sil').- (Dağıtma tarihi: 
29 . 8 . 1978) 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14. 15. 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesîflân değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/160; 
C. Senatosu: 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

2. — 6762 sayılı Türk: Ticaret Kanununun 288 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince reddoiunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu : 1/626) 
(S. Sayısı : 886) (Dağıtma tarihi : 10.2.1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ijgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubuîan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 



14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

15. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

16. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

17. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

18. — TC Ziraat Bankasının açtığı fcrediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında 'kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma 'tarihi : 15.2.1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (Ity79) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
00/81) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

24...— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
12.9 ,1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

I 26. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 -t 9 * 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1CJ/37) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 ._ 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Harn-
dü Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fımdan yapıimış olan tayin ve nakil tasarrufları haik-



kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
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Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama SO' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

46. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo
durun, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 



49. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naüi Bozkıurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468; (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 .. 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 1 . 1979) 

X 56. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/197; C. Senatosu: 1/627) (S. Sayısı: 
887) (Dağıtma tarihi: 10.2.1979) 

57. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 ndi Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarmı İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/34) (S, Sayısı : 888) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 2 . 1979) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, 
Ekim Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu Raporu. (5/35) (S. Sayısı : 889) (Dağıtma tari
hi : 17 . 2 . 1979) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/33) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 2. 1979) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu İnceleme Komisyonu Raporu. (5/36) (S. Sa
yısı : 891) (Dağıtma tarihi: 1 7 . 2 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun işaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M, Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih."ve 298 Sa
yılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/685; C. Senato
su : 2/146) (S. Sayısı : 892) (Dağıtma tarihi: 16.2.1979) 





ToPı«nh : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 886 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanon Hükmünde Kararnamenin Ka
bulüne Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Reddolıman 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu : 1-/626) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 273) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31 . i .- 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2765 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde Anayasanım 64 ncü maddesi gereğince önce
likle görüşülerek işaret oyuyla reddolunan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna havale 
edilmiş ve Genel Kurulun 30 . 1 . 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddolunmuştur. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 2*73) 

TC 
Başbakanlık 3 t 1 , 1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-1/12/10242 

" MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLTÜINA " 

«6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 ncü maddesinin üçüncü fıkrası uya
rınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesinde sermaye artırımı için sermaye taahhüdünde bulunan ger
çek ve tüzelkişilerin taahhüt ettikleri sermayenin dörtte birini bloke etmeleri gerekmektedir. Ancak, 1975 
yılı Bütçe Kanununa kadar Bütçe kanunlarına konulan bir hükümle kamu iktisadi teşebbüsleri için uygulan
mayan bu hüküm Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine bütçe kanunlarına konulamaz olmuştur. 
Anılan madde hükmünden kamu iktisadi teşebbüslerine ayrıcalık tanınması amaçlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1.2. 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö ze t ı 

273 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SURE : 27 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 27 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 26 Şubat 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Mali ve İktisadi İşler Komisyonu. Bir hafta. 
2. — 
3. — Gündeme 8 . 2 . 1979 

Mafö ve İktisadi İster Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler 8.2.- 1979 

Komisyonu 
Esas No. : 1/626 

Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince öncelik
le görüşülerek işaret oyuyla reddolunan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı. Komisyonumu
zun 6 . 2 . 1979 tarihli toplantısında, Ticaret ve Maliye Bakanlığı Temsilcilerininde iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Mezkur Kanun Tasarısı Millet Meclisinde reddedilmiş olması sebebiyle Komisyonurnuzdaki müzakereler
de bilhassa yasal ve mali yönlerden açılmış, Komisyonda hazır bulunan Hazine Genel Müdürlüğü Uzma
nından bilgi istenmiş ve her yönden sorular yöneltilmiştir. Bu hususda uzman tarafmdan yapılan uzun ve 
detaylı açıklamalardan anlaşılmıştır ki, bu kanun tasarısı yasal ve mali yönüylede günün koşullarına uygun 
büyük bir ekonomik kalkınmayı amaçlamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 886) 
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Bu nedenle Komisyonumuz kanun tasarısını prensip olarak kabul etmiş ve Millet Meclisi Genel Kuru
lunca reddedilen kanun tasarısı metninin hükümetçe kabul edilen metnin başlığı yerine Millet Meclisi Sa
nayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun kabul ettiği metnin başlığını ve aynı zamanda metnin 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerini Hükümetten geldiği şekliyle kabulünü ve bu hususun Komisyonumuzun kabul ettiği metinde 
gösterilmesini karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Siirt 

Süreyya Öner 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcah 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Münir Daldal 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Sezai O'Kan 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Zonguldak 
Behiç Sonbay 

Elazığ 
Hasan İldan 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Tahsin Türkay 

İmzada bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Sivas 

Temel Kitapçı 

Erzurum 
Hilmi Nedbantoğlu 

Amasya 
Macit Zeren 

Toplantıda bulunamadı. 

Denizli 
Baha Akşit 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Van 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 886) 



KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME METNÎ 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 288 nci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname 

6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununun 288 nci maddesinin de
ğiştirilmesi, 26.9.1978 tarihli ve 
2171i sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak; Bakanlar Kuru
lunca 12.12.1978 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 288 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ortaklık biçimindeki kamu ik
tisadi teşebbüslerinin sermaye ar
tırımında, Hazine ve kamu iktisa
di teşebbüslerine ait paylar için 
bu hükümler uygulanmaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun hük
münde Kararname hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hük
münde Kararnameyi Bakanlar Ku
rulu yürütür. 
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i MİLLET MECLİSİNİN 
REDDETTİĞİ METİN 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 288 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulüne 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 288 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ortaklık biçimindeki kamu ik
tisadi teşebbüslerinin sermaye ar
tırımında, Hazine ve kamu iktisadi 
teşebbüslerine dair paylar için, bu 
hükümler uygulanmaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun hük
münde Kararname hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hük
münde Kararnameyi Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 288 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine ilişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulüne 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 288 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ortaklık biçimindeki kamu ik
tisadi teşebbüslerinin sermaye ar
tırımında, Hazine ve kamu iktisadi 
teşebbüslerine ait paylar için bu 
hükümler uygulanmaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun hük
münde Kararname hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hük
münde Kararnameyi Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 886) 



Toplanmış CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :887 

2143 Sayılı 1978 Yıîı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) 

TC 
Başbakanlık 23 . 10 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-339/09557 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
20 . 10 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1978 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 43 NCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN 
TASARISININ GEREKÇESİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 206 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 153 - 157 nci maddelerinde anılan yasaların kapsamına giren personele bir menfaat karşılığı çalışma
yan eşi ve çocukları için; her yıl Bütçe Kanunu ile saptanacak miktarda «aile yardımı ödeneği» adı altın
da bir sosyal yardımda bulunulacağı hükme bağlanmıştır. 

Aile yardımının bir menfaat karşılığı çalışmayan eşler ile çocuklara ödeneceği açıkça belirtildiği halde, 
bugüne kadar Bütçe Kanunlarına konulan hükümlerle bu yardımın, sembolik bir düzeyde olmak üzere, sa
dece çocuklara ödenmesi yoluna gidilmiştir. Bir diğer deyişle 657 sayılı Yasanın öngördüğü sosyal yardım 
bugüne kadar ertelenilmiştir. 

Ancak, gelişen ekonomik ve sosyal koşullar, Bütçe Kanunlarıyla yaratılan kısıtlayıcı uygulamaya son ve
rilmesini, özel yasaların öngördüğü aile yardımının bir menfaat karşılığı çalışmayan eşlere de ödenmesini, 
ödenecek miktarların ise gerçekçi bir düzeyde saptanmasını, uygulamaya derhal başlanılması içinde 1978 
Yılı Bütçe Kanununun bu yardımla ilgili 43 neü maddesinde gerekli değişikliğin yapılmasını zorunlu hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yapılan değişiklik sonucu, bir menfaat karşılığı çalışmayan eşlere ayda 500 lira, her çocuk için 50, ayrı
ca öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla ilköğretim yapan çocuklar için (50), ortaöğretim yapanlar için (150), 
yükseköğrenim yapanlar için (350) lira yetişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak, orta ya da yüksek
öğrenime devam etmeyen çocuklar için ise 100 lira ödeme yapılması öngörülmektedir. 



Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/197 
Karar No. : 68 

5 , 2 , 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 30 . 10 . 1978 günü Komisyonumuza havale edilen «2143 sayılı 1978 
Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Maliye Bakanının da 
katıldığı toplantıda görüşüldü : 

Tasan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri gereğince ödenecek olan aile yardımı tutarı eş için (500), her ço
cuk için (50) liradır. 

Ayrıca, öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla ilköğrenim yapan çocuklar için (50), ortaöğrenim yapanlar 
için (150), yükseköğrenim yapanlar için (350) lira yetişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak ödeme 
yapılır. 

Ancak orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için 100 lira ödeme yapılır. 
Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 

daha yüksek aile yardımı alması halinde memur olan eşe çocuklar için yardım ödenmez, iş akdi ya da top
lu sözleşme gereği ödeme tutarı düşük ise memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

Bu nedenle 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesini 
Tasarısı Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur.. 
Saygılarımızla. 

amaçlayan Yasa 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

_ Kâtip 
Trabzon 

Er toz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

îzmir 
Nurhan Art emiz 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Zeyyat Baykara 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
E. Atıf Şohoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Trabzon 

Hasan Güven 

Ankara 
M. Kemal Er kovan 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İmzada bulunamadı. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Antalya 

Kaya Çakmakçı 

Balıkesir 

Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çorum 
Aslan Topçubaşı 

İmzada bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 887) 
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Eskişehir 
İsmet Angı 

Kars 
Doğan Ar as lı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Trabzon 
/. Vecdi Aksakal 

Niğde 
A. Emre İleri 

Samsun 
Bahri Cömert 

imzada bulunamadı. 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Konya 
Mukbil Ab ay 

Manisa 
Sümer Oral 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

îzrnir 
Süleyman Genç 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

îmzada bulunamadı. 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

îmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 887) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanu

nunun 43 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

«Aile Yardımı : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 202-205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri ge
reğince ödenecek olan aile yardımı tutarı eş için (500) 
her çocuk için (50) liradır. 

Ayrıca, öğrenim çağına gelmiş çocuklarla ilköğ-
renim yapan çocuklar için (50), orta öğretim yapanlar 
için (150), yükseköğrenim yapanlar için (350) lira ye
tişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak ödeme 
yapılır. 

Ancak orta ya da yükseköğrenime devam etme
yen çocuklar için 100 lira ödeme yapılır. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışma
sı ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur olan 
eşe çocuklar için yardım ödenmez, iş akdi ya da top
lu sözleşme gereği ödeme tutarı daha düşük ise, me
mur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 10 . 1978 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. Tan 

İşletmeler Bakanı V. 
Z. Müezzinoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2. — ı asarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bak. Başbakan Yard. 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Balkanı V. 
A. Coşkun 

Devlet Bak. Başbakan Yar. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
M. Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Ödemir 

20 . 10 . 1978 
Devlet Bak. Başbakan Yar. 

F. Sükan 
Devlet Bakanı 

A. R. Septioğlu 
Milli Savunma Bakanı V. 

O. Eyüboğlu 
Milli Eğitim Bakanı V. 

V. İlhan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

T. Mataracı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

O. Alp 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Sosyal Güvenlik Bakanı V. 

E. Akova 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 887) 



Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 892 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
26 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 2 /685; C. Senatosu : 2 /146) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 284) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 2 . 1979 
Sayı : 2905 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 - 13 .2 .1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26 .4 .1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : 

Bu teklif 29.1.1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
12 - 13.2. 1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 284) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26 .4 .1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygıyla arz olunur. 26 .1 . 1979 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili C. S. Artvin Üyesi 
İsmail Hakkı Tekînet Tarh.an Erdem Recai Kocaman 

Yozgat Milletvekili Adana Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu Cevdet Akçalı Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul Milletvekili Tokat Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Turan Kocal Faruk Demirtola \Turhan Feyzioğlu 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

http://Tarh.an
file:///Turhan
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G E R E K Ç E 

21 . 6 . 1978 tarihinde Millet Meclisi Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın Başkanlığında siyasi partilerin grup 
başkanvekillerinin katıldığı toplantıda alman karara göre kurulan (Seçim Kanunları ve İçtüzüğü incelemek
le Görevli Partilerarası Özel Komisyon) tespit ettiği gündem ve yöntem içinde öncelikle seçim kanunları 
üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Önemli konulardan biri seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerindeki herkesçe kabul edilen aksaklık
ların süratle giderilmesidir. 

Partilerarası Özel Komisyon; 

1. Seçmen kütüğünün düzenlenmesinin zorunlu olduğuna ve seçme hakkının kullanılmasında seçmenin 
oy kullanacağı yerin mahal itibariyle tespitinin gerektiğine, 

2. Seçmen kütüğünün düzenlenmesinde, denetlenmesinde ve kütük üzerinde yasalara göre, ölüm, seçme 
hakkının kaybı, seçme hakkının kazanılması gibi yapılacak işlemlerde, sandık seçmen listelerinin hazırlan
masında ve bunların merkezi seçmen kütüğüne uygunluğunun kontrolünde bilgi işlem tekniklerinden yarar
lanılmasına, 

3. 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 
esaslara göre tanzim edilmiş ve halen geçerli olan Daini Seçmen Kütüklerinin, 1973 yılı Mayıs ayının 2 nci 
Pazar günü yapılan yazım ve düzenleme işlemlerinde amaçlanan doğruluk ve güvenliğin yeterince sağlana
madığı ve bu ilk tespitlerden sonraki yıllık ara yoklamalarıyla mevcut yazım ve kontrol sistemine göre mü
kerrer yazımı çoğalttığı sonucuna varıldığından 1973 yılı Mayıs ayının 2 nci Pazar günü yapılan yazıma ve 
ondan sonraki yıllarda yapılan denetlemelere göre meyiana gelen ve halen geçerli olan seçmen kütüklerinin 
tümünün iptaline, 

4. Geçici ve merkezi seçmen kütüğü düzenlenmesi,denetim ve kontrolü esasına dönülmesine oybirliği ile 
karar vermiştir. 

Diğer taraftan Partilerarası Özel Komisyon yürürlükte bulunan seçim yasalarındaki ittifak edilen konu
larda ilke kararlan almış ve alınan bu ilke kararlarının ışığında bu yasalardaki değişikliklerin teselsülü boz
mayacak bir şekilde yerlerine monte edilmek üzere mukayeseli madde metni yapma çalışmalarına başla
mıştır. Bu değişiklikler en kısa zamanda tümüyle veya zarureti öncelikle gözönüne alınmak suretiyle Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Öncelik arz eden konularda yapılan değişikliklerin Şubat ayının başlangıcında Meclislerimize sunulması 
mümkündür. 

Ancak, bütçe kanunlarının meclislerde görüşülme süre, sıra ve usulleri açısından hazırlanan bu değişik
liklerin Şubat ayı içerisinde Meclislerimizde görüşülmesi ve kanunlaştırılmasının mümkün olamaması ihti
mali de mevcuttur. 

Yürürlükte bulunan 24 . 3 . 1973 .günlü 1700 sayılı Kanunla Değişik Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı Kanunun 35 nci maddesine göre 1 Mart 1979 tarihinden Nisan 1979 
sonuna kadar halen geçerli ve yürürlükte olan aksaklıkları tespit edilmiş seçmen kütüklerinin denetiminin ya
pılması gerekmektedir. 

Partilerarası Özel Komisyon bu sistemin değiştirilmesinde zaruret olduğunu tespit etmiş ve hazırladığı 
teklifin kanunlaşması halinde kanunlaşma tarihine gö.e denetimden önce veya denetimden sonra daimi seç
men kütüklerinin tümüyle iptalini uygun görmüştür. 

Bu nedenle, bu teklifin 1 Mart 1979'dan önce kanun'aşamaması halinde mevcut yasaya göre bu denetimin 
yapılması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınacak, ge "eksiz harcamalara ve işgücü kaybına sebep teşkil et
miş olacaktır. 

Muhtemel masraf ve işgücü kaybını önlemek ve Komisyonca hazırlanan teklifin zamanında kanunlaşa-
maması halinde seçim yapılacak iller yerine bütün Türkiye'de denetim yapılmasını 1979 yılı için aym israf ve 
işgücü kaybını tevlit edeceği düşüncesiyle ve bunu azalt:nak amacıyla bu bir aylık sürenin bitmesinden önce 
yasanın Meclislerimizden çıkamaması haline mahsus olmak üzere bu denetlemenin seçim yapılacak illere hasren 
yapılması bir tedbir olarak uygun mütalaa edilmiştir. 
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Yürürlükte bulunan seçim yasalarına göre 1979 yılı Ekim ayında C grubu illerinde kısmi Senato seçimi 
ve boşalan yerlerde Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili ara seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 

1977 yılında erken yapılan genel milletvekili seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu kısmi Senato se
çimlerinin ve diğer ara seçimlerinin hangi tarihte yapracağı hususunu bugüne kadar ilan etmemiştir. Bu se
beple kısmi Senato seçimleri ve diğer ara seçimlerinin 1979 Ekim ayında yapılması gerektiğinin kabulünde 
bugün için kanuni bir sakınca mevcut değildir. 

Partilerarası Özel Komisyon seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve süreleri açısından yasalar üzerinde yap
mış olduğu incelemede bir aylık bir süre için ertelemenin 1979 Ekim aymda yapılacak seçimlere etkisi ola
mayacağı tespit edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyla yapılan görüşmeden aynı sonuç çıkartılmıştır. 
Başka bir deyişle seçmen kütüklerinin tanzimi esasına ait yapılan çalışmaların kanunlaşamaması halinde da
hi bu bir aylık seçmen kütüğü denetimi ertelemesinin Ekim 1979 tarihinde yapılması lazım gelen kısmi Se
nato seçimlerinin zamanında yapılması bakımından hiç bir sakınca yaratmayacaktır. 

Hazırlanan işbu kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve milletvekili olarak imzalanmak suretiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kanun teklif etme hakkı usulleri içinde takdim olunmaktadır. 

Yürürlükte bulunan seçim yasalarına göre seçmen kütükleri denetiminin 1 Mart 1979 tarihinde başlaya
cağı ve teklifin geçici hükümleri ihtiva ettiği gözönünde tutularak biran önce kanunlaşması amacıyla Yüksek 
Meclise sunulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 14 . 2 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

284 892 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi. 

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE : 15 gün. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 15 gün. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 27 Şubat 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna Bir hafta. 
2. — 
2. — Gündeme 14 . 2 . 1979 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 2 . 1979 
Esas No. : 2/146 
Karar No. : 60 

CUMHURİYET SENATOSU 
YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Milli t Meclisinin 12- 13 Şulbalt 1979 tarihli 50ı nciBirleşüminide görüşülerek İşaret oyuyla kabul edilen Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki ı25.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmel-na Dair Kanun. Teklifi, M'illet MediLsi Başkan lığının 13 Şubat 1979 tarihli ve 29Q5 sayılı yazıları 'ile 
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca d a l 4 Şubat 1979 tarihinde 
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Komisyonumuza gönderilen teklif, Komisyonumuzun aynı tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcisi de 
hazır bulunduğu halde görüşülmüştür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin; 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre, bütün Türkiye'de Mart ve Nisan aylan içinde yapılması gereken seçmen 
kütüklerinin denetimi işleminin bir ay ertelenmesini, sadece Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçim
lerinin yapılacağı (C) Grufou ileri 'ile boşalan CıımJhuriyö" Senatosu üyelikleri ve milletvekilleri için araseçimi 
yapılacak illerde bu denetimin yapılmasını öngörmektedir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakikııidalki Kanunun diğer hüküm!erinde ol
duğu gibi seçmen kütükleri ile ilgili hükümlerinde de değişiklik yapılması için çalışmalar olduğu bilinmek
tedir. Bu çalışmalar sonuçlandığı zaman halen geçerli seçmen kütükleri hükümsüz sayılacağından bu konuda 
yapılacak denetim de gereksiz kalacaktır. Seçmen kütükleri ile ilgili çalışmalar sonuçlanmadığı takdirde ise 
bir aylık erteleme 1979 yılı Ekim ayında yapılacak seçimleri etkilemeyeceğinden, seçmen kütüklerinin dene
timini bir ay erteleyen teklif Komisyonumuzca da olumlu bulunarak kabul edilmiş ve maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlanna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deîiveli 

Niğde 
Ergun Özkan 

İmzada bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtahlıç 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İS
MAİL HAKKI TEKİNEL, C, S 
ARTVİN ÜYESİ RECAİ KOCA
MAN, İSTANBUL MİLLETVE
KİLİ FEHMİ CUMALIOĞLL 
VE TURAN KOCAL, KAYSERİ 
MİLLETVEKİLİ TURHAN FEY-
ZİOĞLU VE 5 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
26 . 4 . 19GL Tarih ve 298 Sayılı 
Kanuna Bir Geçld Madde Eklen-

meşine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1961 ta
rih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanuna aşağıda yazılı 
bir geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 26.4.1961 
tarih ve 298 sayılı Kanunun 
24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı 
Kanunla değişik; 35 ve müteakip 
maddelerine göre bütün Türkiye' 
de 1979 yılının Mart ve Nisan ay
ları içinde yapılması gereken seç
men kütüklerinin denetimi bir ay 
ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 
1979 yılına münhasır olmak üzere 
sadece Cumhuriyet Senatosu üçte 
bir yenileme seçimlerinin yapılaca
ğı C Grubu illeri ile boşalan Cum
huriyet Senatosu üyelikleri ve mil
letvekillikleri için ara seçimi yapı
lacak illerde yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
26 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayılı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1961 ta
rih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanuna aşağıda yazılı 
bir geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 26.4.1961 
Larih ve 298 sayılı Kanunun 
24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı 
Kanunla değişik; 35 ve müteakip 
maddelerine göre bütün Türkiye' 
de 1979 yılının Mart ve Nisan ay
ları içinde yapılması gereken seç
men kütüklerinin denetimi bir ay 
ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 
1979 yılına münhasır olmak üzere 
sadece Cumhuriyet Senatosu üçte 
bir yenileme seçimlerinin yapılaca
ğı C Grubu illeri ile boşalan Cum
huriyet Senatosu üyelikleri ve mil
letvekillikleri için ara seçimi yapı
lacak illerde yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
26 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayılı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. —- Millet Meclisi
nin kabul ettiği 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 
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Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 893 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 2 /606; C. Senatosu : 2/147) 

(Not : M. MecKsi S. Sayısı : 140'a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15.2. 1979 
Sayı : 2040 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 2 . 1979 tarihli 52 nci Birle?: minele görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 15.6. 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12, 14.2. 1979 tarihli 50 ve 52 nci Birleşimlerine e görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 140'a 1 nci ek). 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 3 5 nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

15 . 6 . 1978 

Tekirdağ İzmir Kars 
Yılmaz Alpaslan Süleyman Genç Doğan Araslı 

Aydın Balıkesir 
Muharrem Sökeli Necati Cebe 
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G E R E K Ç E 

1897 sayılı Kanun ile Devlet memurlarının başlama dereceleri yükseltilerek geçim sıkıntıları bir miktar gi
derilmiş ise de, 15, 14 ncü dereceden aylık alanların aylıklarının asgari ücretin altında kalması Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Her ne kadar 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesi gereği asgari ücret 
(110 TL. yevmiye X 30 gün = 3 300 TL.) ile 15 nci derece tutarı 2 240 TL. arasındaki fark, vergiler ke
sildikten sonra sadece tazminat olarak ödenmekte ise de; işçinin sosyal güvenliği ile ilgili sigorta primi as
gari ücret üzerinden kesilmek suretiyle hakkı müktesebi korunurken aynı öğrenimi yapmış 15 nci derecedeki 
bir Devlet memurunun sosyal güvenliği ile ilgili emekli keseneği ise 3 300 TL. asgari ücretin 1 060 TL. sı 
altında bulunan 2 240 TL. sından kesilmektedir. Bu fark asgari ücretin her yükseltilmesinde daha da faz-
lalaşacaktır. Bu eşitsizliğin kaldırılması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ortak hükümler kıs
mının (A) bendinde yer alan ve sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve 
kademeleri gösterir tablodaki 15 nci ve 14 nci dereceler kaldırılarak ilkokulu bitirenlerin 13 ncü dereceden 
ve diğer sınıfların da öğrenim durumlarına göre buna eşit olarak bir üst dereceden işe başlamaları zorunlu 
hale gelmiştir. 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 Sayılı Yasanın 1897 Sayılı Yasa ile Değişik 36 ncı Maddesinin 
Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun TekKfi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa ile değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin 
yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
21 . 10 . 1977 

îçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

G E R E K Ç E 

1897 sayılı Yasa ile Devlet memurlarının başlama dereceleri yükseltilerek geçim sıkıntıları giderilmeye 
ve refaha kavuşturulmaya çalışılmış ise de. 15 ve 14 ncü dereceden aylık alan kamu görevlilerinin aylıkla
rının asgari ücret seviyesinin altında kalması eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

Her ne kadar 657 sayılı Yasanın kararnameler ile değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası «Bu kanun ge
reğince ödenecek asgari aylık tutan bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari 
ücret aylık tutarından az olması halinde aradaki fark memurun özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazmi
nat olarak ödenir.» hükmüne amir ise de, gün geçtikçe ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında 657 sayılı Ya
sanın 146 ncı maddesinin anılan fıkrası da bilhassa alt ve orta kademedeki yüzbinlerce Devlet memurumu
zun geçim sıkıntısını karşılayamayacak hale gelmiştir. 

Hele şu son zamlardan sonra, ev kiralarının ateş pahasına yükselmesinden sonra, her gün yükselen bu 
pahalılık karşısında, derecesi düşük olan memurların yaşamaları büsbütün olanaksız hale gelmiştir. 

Bu nedenle. 657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinde yer alan ve 
sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri gösterir tablodaki 15 nci 
ve 14 ncü derecenin kaldırılarak ilkokulu bitirenlerin 13 ncü dereceden ve diğer sınıfların da öğrenim du
rumlarına göre buna muadil olarak bir üst dereceden işe başlamaları zorunlu bir hale gelmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

15 . 2 . 1979 
Sıra Sayısı ÖZETİ 

140'a İnci Ek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hak-
kında Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 15 . 5 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 

KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Bütçe ve Plan Kom. 10 gün 
2 — Gündeme 19 . 2 . 1979 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Karar No. : 25 19 . 2 . 1979 
Esas No. : 2/147 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 Şubat 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 15 Şubat 1979 tarihli 2040 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 15 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen teklif, Komis
yonumuzun 19 Şubat 1979 tarihli toplantısında Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ve Maliye Bakanlığı temsil
cileri de hazır bulunduğu halde görüşülmüştür. 

Teklif, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 3 Ek Geçici Madde eklenmesini öngörmektedir. 
Kanun teklifinin 1 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Devlet Memurları Kanununun ve aynı ka

nunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelin kazanılmış hak aylıklarına, bir defaya mah
sus bir derece eklenecektir. 

Bu işlem yapılırken, ilgililerin öğrenim durumları itibariyle, 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yer 
alan yükselebilecekleri azami derece ve kademe dikkate alınmayacağı gibi, kadro koşulu da aranmayacaktır. 

Her ne kadar maddede, 1 nci derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan söz edilmemiş ise de; 
1 nci derecenin üstünde başka bir derece bulunmadığından ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin 4 ncü ve
ya daha ileri kademesinde bulunanların bu aylıkları 1 derece yükseltildiğinde, bunlar 1 nci derecenin 4 ncü 
kademesine geleceklerinden, 1 nci dereceyi kazanılmış hak ola rak alanların kademe ilerletilmemesi halinde, 
1 nci dereceyi kazanılmış hak olarak alanların aleyhine bir durum meydana geleceğinden, öncelikle, 1 nci de
receyi kazanılmış hak olarak alanların aylıklarında da kademe ilerletilmesi yapılmak suretiyle bunların aylık
ları 1 nci derecenin 4 ncü kademesine ilerletilecektir. 

Örneğin, 1 nci derecenin 1 nci, 2 nci, 3 ncü kademesinde bulunanların aylıkları 1 nci derecenin 4 ncü ka
demesine ilerletilecektir. 
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Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 veya 68 nci maddeleri uyarınca istisnai memurluk
lara veya 1, 2, 3 ve 4 neti -derecelere atananların yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kaza-
zamlmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıklarına ayrı ayrı bir derece eklenecektir. 

Örneğin, 7 nci derece istisnai memurlukta bulunan bir kişinin kazanılmış hak aylığı 10 ncu derece, emekli 
keseneğine esas aylığı 9 ncu derece ise, istisnai memurluk aylığı olan 7 nci derecede her hangi bir değişiklik 
olmamasına rağmen, kazanılmış hak aylığı 9 ncu dereceye, emekli keseneğine esas aylığı 8 nci dereceye yük
seltilecektir. 

Diğer bir yönden, emekli keseneğine esas aylıkları, kazanılmış hak aylıklarının üstünde bulunanların hem 
kazanılmış hak aylıklarına, hem de emekli keseneğine esas aylıklarına, yine kadro koşulu aranmadan ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesi uyarınca, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecek
leri azami derece ve kademe dikkate alınmadan, ayrı ayrı birer derece eklenecektir. 

Örneğin, sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfına giren bir kimsenin serbest meslekte geçen sürele
rinin 3/4'ü görev aylıklarının tespitinde sayılarak umumiyetle bunların emekli keseneğine esas aylığı ile görev 
aylığı aynı derece ve kademede olmasına rağmen, özel sektörde sigortalı veya Bağ - Kur'da hizmeti bulunan
lardan Emekli Sandığı ile ilgili bir göreve geçenlerin kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas ay
lıkları farklı bulunmaktadır. İste madde ile bunları kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylık
larının her birinin ayrı ayrı birer derece yükseltilmesi sağlanmaktadır. 

Kanun teklifinin 3 ncü maddesinde yer alan hükümler, «Bu Kanunun 1 nci maddesi kapsamına girenler
den...» ibaresi kullanılmış ise de; 1.3.1970 tarihinden önce emekliye ayrılmış olanların intibakları 2013 sa
yılı Kanuna göre yapılmakla beraber, bunlar 657 sayılı Kanun ile aynı Kanunun ek ve ek geçici maddeleri 
kapsamına girecek nitelikte olduklarından, 1.3.1970 gününden sonra emekli, adi malullük, vazife malullüğü, 
dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları İ nci maddeye göre yükseltileceği gibi, 1.3.1970 tarihinden 
önce, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış ve 2013 sayılı Kanun uyarınca 
aylıkları yükseltilenlerin de aylıkları aynı esaslara göre yeniden yükseltilecektir. 

Sonuç itibariyle, bu kanunun yürürlüğünden önce, hangi tarihte olursa olsun emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış bulunanların aylıkları da 1 nci madde esaslarına göre yükseltile
cektir. 

Yukarıdan beri anılan nedenlerle Komisyonumuz teklifi olumlu bulmuş ve tümünü kabul ederek, madde
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, teklifin biran önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ive

dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur. 
İskender Cenap Ege 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 
Ordu 

İ dr is Gür s oy 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Söz hakkım saklıdır. 
Ahmet Demir Yüce 

Afyonkarahisar 
Söz hakkım mahfuzdur. 
Kâzvn Karaağaçlıoğlu 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı. 
Kars 

Muzaffer Şâmil oğlu 

Samsun 
Söz hakkım saklı. 

Bahri Cömert 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat S arlı cali 

Ankara 
Yiğit Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 
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İÇEL MİLLET VEKİL f SÜLEYMAN ŞİMŞEK'İN TEKLİFİ 

657 Sayılı Yasanın 1897 Sayılı Yasa ile Değişik 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 657 sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa ile değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler kısmı
nın (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortak Hükümler 
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ye kademeleri aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

Giriş Yükselebilecek 
Öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi mesleki ve Teknik öğreni

mi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki ve teknik öğ
renimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki ve teknik öğ
renimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesle
ki veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya or
taokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya tek
nik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler 
2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 

13 
12 

12 

12 
11 

11 

10 

8 
8 
8 
8 
7 
7 

1 
1 
2 

3 
1 
2 

6 Son 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüılüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ALPAS
LAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile Değişik 
36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) 

Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanun ile değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hüküm
ler kısmının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ortak Hükümler 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve 
yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. 

Öğrenim durumu 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi mesleki ve teknik öğ
renimi bitirenler 
Ortaokul üstü bir yıl mesleki ve tek
nik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü iki yıl mesleki ve tek
nik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi mesleki veya teknik öğre
nimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü bir yıllık 
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü iki yıl 
veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesle
ki veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü üç yıl 
mesleki veya teknik öğrenimi bitiren
ler 
İki yıl süreli yükseköğrenimi bitiren
ler 
Üç yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Beş yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Altı yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 

Giriş 
D. 

13 
12 

12 

11 

11 
11 

11 

10 

K. 

1 
2 

3 

1 

2 
2 

3 

1 

10 

10 

9 
9 

MADDE 2. — Bu Kanunla (657 sayılı Kanuna 
1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle getirilen ek 
geçici maddelere göre) yeniden yapılacak intibak dü
zenlenmesinde, kadro aranmaksızın bir defaya mah
sus olmak üzere yükselebilecekleri derece ve kademe
lere intibak ettirilirler. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı DevFet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ALPASLAN 
VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna ve Ek 
Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan perso
nelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak ay
lıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim du
rumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksı
zın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve 
altderecede bulundukları kademede geçen süre, üst 
derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek 
geçici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren per
sonelin, emekli keseneğime esas aylık derece ve kade
melerine eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre 
kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci 
fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak 
aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve ka
demelerine ayrı ayrı uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlük 
tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Ka
nun hükmünden faydalandırılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
ri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük ta
rihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları 
alanlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden ay
başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» - • < ^ ••+-
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Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 894 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 ncü Mad
desinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/252; C. Senatosu : 1/632) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 285) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16.2.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2872 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14-15.2.1979 tarihli 52 rici KMeşüıMnde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentleriniin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Sayg ın ın la . 
Cahit Karakaş 

Millet Meclîsi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25.1.1979 tarihinde Başkanlıkça Phn Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
14-15.2.1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 285) 

TC 
Başbakanlık 23.1.1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-389/10557 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

M a % e Bakanlığınca hazırlanan ve Türküye Büyük Millet MecKsine sunulması Bakanlar Kurulunca 
11.12.1978 tarihinde kararlaştırılan «657 sayılı Devlet Memurları KanununuiL değişik 43 ncü maddesiinin (a) 
ve (b) bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

1. Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesine göre bazı görevler için ilgili memuriyetle
rin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurularak ek gösterge rakam
larının eklenmesi suretiyle yapılmakta olan ödemeler yasasının yürürlüğe girişinden bu yana değişmemiştir. 
Oysa Devlet Memurları Yasasına tabi olmayan kurumlarda görevli bazı personel için, sonraki tarihlerde geti
rilen yeni hükümlerle ek göstergeler yükseltilmiştir. Ayrıca kimi kurumlar personeli için ek göstergelerin yük
seltilmesi amacıyla Parlamentoya tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle yönetici sınıf personeli bakımından kurumlar arasında var olan denge bozulmuş, sorumluluk 
ve Devlet için taşınan önemlilik bakımından eş durumda olan bir kısım memuriyetlerde bulunanlar çok fark
lı ücret alır duruma gelmiştir. Bu tasarı ile bozulan dengeyi düzeltmek ve âdil bir ücret düzeyini gerçek
leştirmek amacı güdülmüştür. 

2. Mülki idare amirleri. Devlet yönetiminde Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok önemli görevler yapa-
gelmiş, değişen ve gelişen toplum yapısının artırdığı Devlet hizmetlerinin taşrada yerine getirilmesinde, tek 
sorumlu olmuşlardır. 

Ağır koşullar altında görev bilinciyle hiç bir özveriden kaçınmadan hizmet görmüşlerdir. 
Mülki idare amirleri (Vali ve kaymakamlar) merkezi yönetimin taşra birimleri olan il ve ilçelerin başı ve 

tek sorumlusuduriar. Bu sıfatla Hükümetin temsilcisi ve her bakanlığın ayrı ayrı görevlisidirler. 
Yasama Meclislerinden çıkan her yeni yasayla y^ni yeni görevlerle yükümlü kılınmalarının ayrıntılarına 

girmeden mülki idare amirlerinin genel olarak yapage[dikleri görevleri şöyle sıralayabiliriz. 
a) Bulundukları idari birimin başı ve sorumlu yöneticisidirler. Bu durumlar gereği, bütün kamu hizmet

lerinin düzenleyicisi, denetleyicisi, izleyicisi ve değerlendiricisi durumundadırlar. 
b) Devlet ve Hükümeti temsil ederler, gerek resmi ve gerekse özel yaşamları boyunca bu özelliklerinin 

maddi ve manevi yük ve sorumluluğunu taşırlar. 
c) Memurlar için öngörülen çalışma saatlerine baydı olmaksızın, günün 24 saatinde görev başında bulun

mak sorumluluğunu taşırlar. 

d) Kamu düzen ve güvenliğinin korunmasında birinci derecede görevli ve yükümlüdürler. 
e) Genel yönetimin yanında, yerel yönetimlerin d: (Belediye, il özel idare ve köyler) birleştiricisi, can

landırıcısı, harekete geçiricisi ve vesayet denetiminin uyguîayıcısıdırlar. 
f) Devletin bütün hizmet ve çalışmalarım halka götürmek, Devlet düzenini halk içinde yansız ve eşit 

bir şekilde sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler. 
g) Bunların yanında yangın, su baskını ve deprem gibi doğal ve genel afetlerde felakete uğrayan bölge 

ve vatandaşların en etkileyici bir biçimde ve anında hizmetine koşmakla yükümlüdürler. 
g) Bunların yanında yangın, su baskını ve deorem gibi doğal ve genel afetlerde felakete uğrayan bölge 

ve vatandaşların en etkileyici bir biçimde ve anında hizmetine koşmakla yükümlüdürler. 
h) Planlı kalkınma dönemine girildiğinden bu yana. başta köyler olmak üzere bütün yerel yönetimlere 

götürülen altyapı yatırımları ve diğer hizmetlerin izleyicisi ve koordinatörü olarak vali ve kaymakamlar ağır 
bir iş gücü altında başarı ile çalışmaktadırlar. 

Mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, gelişen toplumu
muzda Devletin hak ve yükümlülüklerine paralel olarak ortaya çıkan toplum ve yurt kalkınmasını gerçek

leştirmeye ilişkin yeni yeni görevler vali ve kaymakamlarımıza verilmektedir. 
Son yıllarda etkinliğini artıran terörün önlenmesi ve buna karşı başlatılan savaşımın Anayasal düzen için

de ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesinde illerde ve kurum merkezinde gö
rev yapan mülki idare amirlerinin payının büyüklüğü de bir gerçektir. 

Bu görevlerin başarıyla yürütülebilmesi için mülki idare amirlerinin; 
1. Görevlerini basan ile sürdürebilmeleri için her türlü özveriyi içtenlikle gösterecek görev ve hizmet 

anlayışı içinde bulunmaları. 

2., Görevlerinin güçlüğü ve riski, yanında belli çalışma saatlerine bağlı kalmadan kişisel görüşlerini bir 
yana bırakarak tam bir yansızlık içinde ve özveri ile hizmet edebilecek nitelikte olabilmeleri; 
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3. Liderliğin ve üst kademe yöneticisi olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyiminin yanında her yön
den seçkin bir kişiliğe sahip bulunmaları gerekmektedir. 

Anayasa düzeninin korunmasında, ülke huzur ve güvenliğinin sağlanmasında ekonomik ve toplumsal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde en büyük yükü taşıyan mülki idare amirlerinin tarihsel ve geleneksel fonk
siyonlarının kaybolması, Devlet hizmetlerinin görülmesi yönünden, tekrar kazanılması güç durumların orta
ya çıkmasına neden olacaktır. 

Mülki İdare Amirlerinin 657 sayılı Yasa Karşısındaki Durumları : 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası ilk yürürlüğe girdiğinde bütün memurlara yeni yeni haklar getirir

ken, mülki idare amirleri yeni haklar ve statüler elde etmek bir yana kazanılmış haklardan bile yoksun bı
rakılmışlardır. 12 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Yasayla bu durum bir ölçüde giderilmiş
tir. 

Bu yasa tasarısı incelendiğinde Devletin kendi temsilcilerinin fazla bir şey istemediği askeri personelde 
ek göstergelerin (200 - 600) olarak uygulandığı, Gelir Vergisi hesabının değişik yapıldığı, çeşitli kamu gö
revlilerine yıpranma zammı altında yılda üç aylık hizmet süresi eklendiği 2 yılda 1 derece yükselmesinin 
sağlandığı düşünülürse; mülki idare amirlerinin bu kamu görevlileri ile parasal yönden eşit düzeye getirilme
yi amaçladığı görülecektir. 

Bugünkü parasal durumun mülki idare amirlerinin ve onların kişiliğinde Devlet ve Hükümet temsilciliği 
fonksiyonunun etkinliğini yitirmesine yol açtığı kuşku uzdur. Bu durum geniş çapta meslekten ayrılmalara 
neden olmaktadır. Personel Yasasının uygulanmaya başlamasından günümüze kadar 61 mülki idare amiri baş
ka kuruluşlara geçmiş, 34 mülki idare amiri istifa etmiş, 103 mülki idare amirinin büyük bir bölümü ise 
hizmet verecek yaşta olmalarına karşın emekli olmuşlardır. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezunların
dan seçilip, 3 yıl boyunca sürekli eğitim aşamalarından geçirilen 6 aylık kurs sonunda başarılı olduklarının 
saptanmasından sonra atanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süreli bir eğitimden sonra mesleğe kazand irildik -
lan düşnülürse, bu ayrılmaların nedenli kayıp olduğu ve yerlerinin doldurulmasının ne kadar zaman alaca
ğı anlaşılacaktır. Şu anda 572 ilçenin 95'i kaymakamsız bulunmaktadır. 

Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık 7/1 'ini kapsayan ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve yetişmiş yetenekli yö
neticinin bulunmaması anlamına gelmektedir. Bunun yanında 15 vali muavinliği, 37 hukuk işleri müdürlüğü, 
73 maiyet memurluğu, 32 mülkiye müfettişliği ve bunların merkezdeki eşdeğeri olan toplam 35 kadro açık 
bulunmaktadır. Özet olarak mülki idare amirliği kadrolarından 294'ü bugün açıktır. Toplam olarak 1 349 
mülki idare amirliği kadrosu bulunduğuna göre bu görevlerin yaklaşık 5/1'i yapılamamaktadır. Mülki idare 
amirliği sınıfına seçkin ve çekici duruma getirilmesi için ivedi önlemlerin alınmasındaki gecikmeler mer
kez ve taşrada büyük hizmet aksamalarına yol açacaktır. 

Buraya kadar belirtilmeye çalışılan hususların mülk idare amirlerinin ek göstergelerinin yeniden düzen
lenmesini haklı kılacak içerikte olduğuna, gerek illerde ve gerek merkezde vali unvanıyla, kaymakam sıfa
tıyla veya bu sıfatları kazanmış olarak illerde ve kurum merkezinde eşdeğer hizmet kadrolarında görev yapan 
mensuplarımıza, eşit değerde hizmet yapanlarla aynı mi'ctar ve oranda ek gösterge verilmesinin kadirşinas
lık olacağına inanmaktayız. 

Yasa Tasarısının Mali Portesi : 

Öneriye ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi de Devlet Memurları Yasasının 36 ncı maddesindeki özel 
sınıflarına giren mülki idare amirlerinin toplam kadro sayısı 1 349'dur. Bu sayı vali ve kaymakamlarla vali 
muavinliği, il hukuk işleri müdürleri ile vali ve kaymakamlık özelliğini kazandıktan sonra atanabilen merkez
deki kadroların tamamıdır. 

Mülki idare amirliği sınıfına gire 1. 349 kadrodan (10 ncu dereceden 19 adedi hariç) 1 330'unun tümüyle 
dolu olduğu düşünülerek yürürlükteki hükümlere göre adı geçen görevlilere ek gösterge olarak toplam ke
sintisiz 19 785 600 TL. sı ödenmektedir. Tasarının Yüksek Meclislerde kabulü halinde mülki idare amir
lerine verilecek ek gösterge ödeneği tutarı ise yine tüm kadroların dolu olması durumunda kesintisiz olarak 
60 674 400 TL. dır. Tasarının yasalaşması durumunda bunun bütçeye getireceği ek yük 40 888 800 TL. dır. 
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Kastamonu Milletvekili Sabri Tığu'nın 657 Sayılı Devlet Memurîan Kanununun 43 ncü Maddesinin (a) Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/21) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/548 esas numaralı 
Kanun Teklifini, yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29. 6. 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Millet Meclis! Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin (a) fırkasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 
20 . 2 .1976 

Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı Vecdi İlhan 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ihdas olunan ve müteakiben çıkarılan Kanun Hükmündeki Ka
rarname ve 15 . 5 . 1975 tarihli ve 1897 sayılı Yasa ile de genişletilerek uygulamaya devam olunan bir hü
kümle bazı sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için bu görevlerin yönetim sorumlulu
ğu ve Devlet için taşıdıkları önem dikkate alınarak bu görevlerin kadro göstergelerine 50 ila 200 arasında ek 
bir gösterge verilmek suretiyle bu hizmeti yüklenenlerin ve yürütenlerin gayreti değerlendirilmiş bulunmak
tadır. 

Ancak, Devlet için taşıdığı önem bakımından, tüm görevlerin, yeterince ele alınmadığı ve incelenmediği 
görülmektedir. Eğer bu araştırmalar yapılmış olsaydı herhalde sağlık hizmetleri sınıfı mensupları öncelikle 
bu haktan yararlandırılırdı. Zira çok ağır ve uygun bu- öğrenim süresinden geçen tabip ve diğer sağlık perso
neli, hayat kurtarmak gibi önemli bir hizmetin mensubu olarak değerlendirme dışında tutulamazdı. 

Milli hudutlar içerisinde yurdun her köşesinde hizmetine ihtiyaç duyulan bir sınıftır. 

Hizmetin sorumluluğu ise bünyesinde mevcuttur. Hiçbir mesai saatine bağlı olmadan gece ve gündüz hiz
mette bulunduğu ve bulunmasının zorunlu olduğu aşikârdır. Şimdi bu hizmet mensuplarının görevini Devlet 
için önemli saymamak hizmeti inkâr etmek demektir. 

Bu kadar açık ve seçik değeri olan bir sınıfı ve mensuplarım kaale almamak bir nevi hizmetlileri cezalandır
mak anlamına gelmez mi? 

Bu nedenlerle sağlık hizmetleri sınıfının da madde kamsamına alınmasında zorunluluk oduğunu takdirle
rinize arz eder, teklifin kabulünün hak ve adalete uygun bulunduğunu öneririz. 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLININ TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memuılan Kanununun 43 ncü Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 15 . 5 . 1975 tarihli ve 1897 sayılı Ka
nunla değişik 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri, Milli İstihbarat Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri ile Yar
dımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin 
yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarına, 50, 100, 150 ve 2C0 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gös
terge rakamları tutarı üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükmü 1 . 3 . 1976 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurumiuoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 Sayılı Yasa
sıyla Değişik 43 ncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi. (2/680) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 ncü maddesinin (b) bendinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifimiz ve gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Teklifimizin kanuniyet kesbetmesi için gereğinin ifasına yüksek müsaadelerini saygı ile arz ederim. 
22 Ocak 1979 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

GEREKÇE 

Mülki İdare Amirleri, Devlet Yönetiminde Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok önemli görevler yapagel-
miş, değişen ve gelişen toplum yapısının artırdığı Devlet hizmetlerinin taşrada yerine getirilmesinde, tek so
rumlu olmuşlardır. 

Ağır koşullar altında görev bilinciyle hiç bir özveriden kaçınmadan hizmet görmüşlerdir. 
Mülki idare amirleri (Vali ve kaymakamlar) merkezi yönetimin taşra birimleri olan il ve ilçelerin başı 

ve tek sorumlusudurlar. Bu sıfatla Hükümetin temsilcisi ve her bakanlığın ayrı ayrı görevlisidirler. 

Yasama Meclisinden çıkan her yeni yasayla yeni yeni görevlerle yükümlü kılınmalarının ayrıntılarına 
girmeden mülki idare amirlerinin genel olarak yapageiJikleri görevleri şöyle sıralayabiliriz. 

a) Bulundukları idari birimin başı ve sorumlu yöneticisidirler. Bu durumları gereği, bütün kamu hiz
metlerinin düzenleyicisi, denetleyicisi, izleyicisi ve değerlendiricisi durumundadırlar. 

•b). Devlet ve Hükümeti temsil ederler, gerek resmi, ve gerekse özel yaşamları boyunca bu özelliklerinin 
maddi ve manevi yük ve sorumluluğunu taşırlar. 

c) Memurlar için öngörülen çalışma saatlerine bağlı olmaksızın, günün 24 saatinde görev başında bu
lunmak sorumluluğunu taşırlar. 

d) Kamu düzen ve güvenliğinin korunmasında birinci derecede görevli ve yükümlüdürler. 
e) Genel yönetimin yanında, yerel yönetimlerinde (Belediye, il özel idare ve köyler) birleştiricisi, can

landırıcısı, harekete geçiricisi ve vesayet denetiminin uygulayıcısıdırlar. 
f) Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını halka götürmek, Devlet düzenini halk içinde yansız ve eşit bir 

şekilde sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler. 
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g) Bunların yanında yangın, su baskını ve deprem gibi doğal ve genel afetlerde felakete uğrayan bölge 
ve vatandaşların en etkileyici bir biçimde ve anında hizmetine koşmakla yükümlüdürler. 

h) Planlı kalkınma dönemine girildiğinden bu yana, başta köyler olmak üzere bütün yerel yönetimlere 
götürülen altyapı yatırımları ve diğer hizmetlerin izleyicisi ve koordinatörü olarak vali ve kaymakamlar ağır 
bir iş gücü altında başarı ile çalışmaktadırlar. 

Mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, gelişen toplumu
muzda Devletin hak ve yükümlülüklerine paralel olarak ortaya çıkan toplum ve yurt kalkınmasını gerçekleş
tirmeye ilişkin yeni yeni görevleri vali ve kaymakamlarımıza verilmektedir. 

Son yıllarda etkinliğini artıran terörün anayasal düzen içinde ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, sürdürül
mesi ve geçiştirilmesinde mülki idare amirlerinin payının büyüklüğü bir gerçektir. 

Bu görevlerin başarı ile yürütülebilmesi için mülki idare amirlerinin; 
1. Görevlerini başarı ile sürdürebilmeleri için her türlü özveriyi içtenlikle gösterecek görev ve hizmet 

anlaşıyı içinde bulunmaları, 
2. Görevlerinin güçlüğü ve riski yanında, belli çalışma saatlerine bağlı kalmadan kişisel görüşlerini bir 

yana bırakarak, tam bir yansızlık içinde ve özveri ile hizmet edebilecek nitelikte olmaları, 
3. Liderliğin ve üst kademe yöneticisi olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyiminin yanında her yön

den seçkin bir kişiliğe sahip bulunmaları gerekmektedir. 
Anayasa düzeninin korunmasında, ülke huzur ve güvenliğinin sağlanmasında ekonomik ve toplumsal kal

kınmanın gerçekleştirilmesinde en büyük yükü taşıyan mülki idare amirlerinin tarihsel ve geleneksel 
fonksiyonlarının kaybolması, Devlet hizmetlerinin görülmesi yönünden, tekrar kazanılması güç durumların 
ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN 657 SAYILI YASA KARŞISINDAKİ DURUMLARI : 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının ilk yürürlüğe girdiğinde bütün memurlara yeni yeni haklar geti
rirken, mülki idare amirleri yeni haklar ve statüler elde etmek bir yana kazanılmış haklarından bile yoksun 
bırakılmışlardır. 12 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Yasayla bu durum bir ölçüde gideril
miştir. 

Bu yasa tasarısı incelendiğinde Devletin kendi temsilcilerinin fazla bir şey istemediği askeri personelde 
ek göstergelerin (200 - 600) olarak uygulandığı Gelir Vergisi hesabının değişik yapıldığı, çeşitli kamu görev
lilerine yıpranma zammı altında yılda üç aylık hizmet süresi eklendiği, 2 yılda 1 derece yükselmesinin sağlan
dığı düşünülürse; mülki idare amirlerinin bu kamu görevlileri ile parasal yönden eşit düzeye getirilmeyi amaç
ladığı görülecektir. 

Bugünkü parasal durumun mülki idare amirlerinin ve onların kişiliğinde Devlet ve Hükümet temsilciliği 
fonksiyonunun etkinliğini yitirmesine yol açtığı kuşkusuzdur. Bu durum geniş çapta meslekten ayrılmalara 
neden olmaktadır. Personel Yasasının uygulamaya başlamasından günümüze kadar 61 mülki idare amiri 
başka kuruluşlara geçmiş 34 mülki idare amiri istifa etmiş, 103 mülki idare amirinin büyük bir bölümü 
ise hizmet verecek yaşta olmalarına karşın emekli olmuşlardır. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezun
larından seçilip 3 yıl boyunca sürekli eğitim aşamalarından geçirilen 6 aylık kurs sonunda başarılı olduk
larının saptanmasından sonra atanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süreli bir eğitimden sonra mesleğe kazan
dırıldıktan düşünülürse, bu ayrılmaların nedenli kayıp olduğu ve yerlerinin doldurulmasının ne kadar zaman 
alacağı anlaşılacaktır. Şu anda 572 ilçenin 95'i Kaymakamsız bulunmaktadır. 

Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık 7/1 'ini kapsayan ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve yetişmiş yetenekli 
yöneticinin bulunmaması anlamına gelmektedir. Bunun yanında 15 vali muavinliği, 37 hukuk işleri müdürlü
ğü, 73 maiyet memurluğu, 32 mülkiye müfettişliği ve bunların merkezdeki eğdeğeri olan toplam 35 kadro 
açık bulunmaktadır. Özet olarak mülki idare amirliği kadrolarından 294'ü bugün açıktır. Toplam olarak 
1349 mülki idare amirliği kadrosu bulunduğuna göre bu görevlerin yaklaşık 5/1'i yapılmamaktadır. Mülki 
idare amirliği sınıfının seçkin ve çekici duruma getirilmesi için ivedi önlemlerin alınmasındaki gecikmeler mer
kez ve taşrada büyük hizmet aksamalarına yol açacaktır. 
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Buraya kadar belirtilmeye açlışılan nedenlerin mülki idare amirlerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlen
mesini haklı kılacak içerikte ve kendilerine eşitleri arasında ek gösterge verilmesinin bir kadirşinaslık 
olacağına inanmaktayız. 

YASA TASARISININ PORTESİ 

Öneriye ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi ve Devlet Memurları Yasasının 36 ncı maddesindeki 
özel sınıflarına giren mülki idare amirlerinin toplam kadro sayısı 1349'dur. Bu sayı vali ve kaymakamlık
larla, vali muavinliği, il hukuk işleri müdürleri ile vali ve kaymakamlık özelliğini kazandıktan sonra ata-
nabilen merkezdeki kadroların tamamıdır. 

Mülki idare amirliği sınıfına giren 1349 kadrodan (10 ncu dereceden 19 adedi hariç) 1 330'unun tümüy
le dolu olduğu düşünülerek yürürlükteki hükümlere göre adı geçen görevlilere ek gösterge olarak toplam ke
sintisiz 19 785 600 TL. sı ödenmektedir. Tasarının Yüksek Meclislerce kabulü halinde mülki idare amir
lerine verilecek ek gösterge ödeneği tutarı ise yine tüm kadroların dolu olması durumunda kesintisiz olarak 
60 674 400 TL. dir. Tasarının yasalaşması durumunda bunun bütçeye getireceği ek yük 40 888 800 TL.'dır. 

Ancak, bu tutan ek bir yük olarak da düşünmemek gerekir. 1 000 000 000 TL. sına yakın bütçemizin 
İçişleri Bakanlığı çeşitli harcama kalemlerinden yapılacak tasarruf ile de bu tutarın karşılanması olanağı 
vardır. Kaldı ki, 1975 mali yılı başında ödenmesine başlanan yaklaşık 20 000 000 TL. lık ek gösterge tutarı ile 
1977 mali yılı başlarındaki 60 000 000 TL. sının satın alma güçleri arasındaki fark 3 kat olmayıp çok 
daha azdır. Rakamdaki kabarıklık daha çok nominal bir görünüm ortaya koymaktadır. Aslında bütçeye bü
yük bir ek yük de getirilmiş olmamaktadır. 

MADDENİN GEREKÇESİ 

1. 1 nci madde ile, genel gerekçede açıklanmaya çalışılan nedenlerden dolayı kimlere ne ölçüde ek gös
terge verileceği benzerleri de gözönünde bulundurularak hükme bağlanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasının değişik 36 ncı maddesi ile mülki - idare amirliği sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıf vaü ve kay
makamlarla bu özelliği kazanmış merkez ve taşra örgütünde vali muavini, hukuk işleri müdürü, genel 
müdür yardımcıları, daire başkanları gibi görevlileri içine almaktadır. Bu görevliler arasında hizmette ge
çirilen başarılı süre tutarı işin güçlüğü ve önemi da r;özönüne alınarak 5 kademedeki ek göstergelerin tu
tarları belirlenmiştir. 

2. 2 nci madde Yasanın yürürlük tarihini belirlemektedir. 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLUNUN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 Saydı Yasayla Değişik 43 ııcü Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi! Hakkında Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasayla değişik 43 ncü maddesinin 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) 36 ncı maddede yazılı mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinden 
maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 150, 7 ve 6 ncı derecelerin kademelerinden maaş alan
lara o kademelerin gösterge rakamlarına 200, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kade
melerin gösterge rakamlarına 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gös
terge rakamlarına 400, birinci derecenin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 
500, müsteşar ve valilerin aylıklarının ödenmesine esas olan gösterge rakamlarına 600 rakamının eklenmesi 
suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

Bu sınıftan 36 ncı madde de yazılı diğer sınıflara geçenler hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 894) 



— 8 — 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 2 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı Ö Z E T İ 
M. M. C. S. 

285 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentleri
nin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 21 güı 
CUHMURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 21 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 8 . 3 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Bütçe ve Plan Komisyonuna. Bir Hafta. 
2. Gündeme : 19 . 2 . 1979 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 19 . 2 . 1979 
Karar No. : 26 

Esas No. : 1/632 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 4 - 1 5 Şubat 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Şubat 1979 tarihli ve 2872 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı tarihte Komisyonu
muza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 19 Şubat 1979 tarihli toplantısında Başbakanlık Müsteşarı ve Mali
ye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde görüşülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesi ile bazı görevler için ilgili memuriyetle
rin yönetim sorumluluğu ve devlet için taşıdığı önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, ICO, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak 
gösterge rakamları üzerinden aylık ödenmesi sağlanmış bulunmakta idi. 

Sözü edilen 43 ncü madde uyarınca ek gösterge rakamlarına eklenmesi suretiyle yapılmakta olan ödeme
ler yasanın yürürlüğe girişinden bu yana değişmemiştir. Oysa devlet memurları yasasına tabi olmayan kurum
larda görevli bazı personel için sonraki tarihlerde getirilen yeni hükümler ile ek göstergeler yükseltilmiştir. 

Bu nedenle kurumlar arasında var olan denge, bozulmuş sorumluluk ve devlet için taşınan önemlilik ba
kımından eş durumda olan bir kısım memuriyetlerde bulunanlar çok farklı ücret alır duruma gelmişlerdir. 

Bu tasarıyla bozulan denge düzeltilmekte ve adil bir ücret düzeyi gerçekleştirilmiştir. 
Devlet Memurları Yasasında ayrı bir sınıf olan mülki idare amirleri devlet yönetiminde Cumhuriyetin ku

ruluşundan bu yana en ğır koşullar altında görev bilimiyle tam bir özveri ile hizmet görmüşlerdir. Devletin 
ve hükümetin temsilcisi olan mülki idare amirleri her bakanlığın da ayrı ayrı görevlisi oldukları gibi bugün
kü koşullarda, özellikle iç güvenlik konusunda üzerlerine düşen ağır görevleri günün 24 saatinde yerine ge
tirmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. 

Ancak, eş - değer durumda diğer kamu görevlileri karşısında eşdeğer parasal olanaklara kavuşturulmamış 
olması meslekte önemli ölçüde kopmalara neden olmuş ve bu mesleğe girecekler yönünden de çekiciliği azalt
mıştır. 
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Diğer bir yönden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve Bakanlıklar Müsteşarlığı, Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreterleri bulundukları görev itibariyle en yüksek dereceli devlet memuru olmalarına 
rağmen parasal yönden eşdeğer durumda diğer kamu görevlileri ile birlikte düşünmektedir. 

Yukarıda açıklanan aksaklıkları gidermek maksadıyla 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde değişiklik 
yapılarak daha önce mevcut 50, 100, 150 veya 200 ek gösterge rakamları korunmakla beraber yeniden 300), 
400 veya 500 ek göstergeler saptanmış ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve Bakanlıklar 
Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri görevleri için 600 ek gösterge rakamı, mülki idare amirliği 
hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci dereceler için 150, 7 ve 6 ncı dereceler için 200, 4 ve 5 nci dereceler için 300, 
3 ve 2 nci dereceler için 400, 1 nci derece için 500 ek gösterge rakamı ve müsteşar ile valilerin işgal ettiği 
derece ve kademeler için 600 gösterge rakamı saptanmaktadır. 

Ayrıca kanunun 2 nci maddesi ile 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı Kanun uygulaması ile ilgüli olarak 2162 
sayılı Kanun kapsamına girenlerin yalnızca 43 ncü maddenin (A) bendinin 1 nci fıkrasında yazılı en yük
sek gösterge rakamından yararlanacağı belirtilmiş bulunduğundan bunlar hakkında 200 ek gösterge rakamı 
uygulanacaktır. 

Bu açıklamalar ışığında Komisyonumuz anılan tasarıyı olumlu bulmuş ve tümünü kabul ederek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclis'i metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

A. Emre İleri 

Aydın 
/. Cenap Ege 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
İ dr Is Gür s oy 

Başkanvekiü 
Zonguldak 
Muhalifim. 

A. Demir Yüce 

Afyonkarahisar 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Kazım Karaağaçlıoğlu 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı. 
Kars 

Muzaffer vŞâmiloğlu 
Toplantıya katıldı. 

İmzada bulunamadı. 
Samsun 

Bahri Cömert 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarhcalı 

Ankara 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Yiğit Köker 

Cumhurbaşkanınca S Ü. 
Z ey yat Bay kara 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının 1 nci maddesiyle tadil olunan 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında sayılan 
görevler arasında «Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Mes
leki ve Teknik Öğretim Müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Maliye Bakanlığı Ha
zine ve MİT Genel Sekreteri, Mal'iye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi» nin katılmamış bulunması sebebiyle 
muhalifiz. 

19 . 2 . 1979 
Zonguldak Senatörü Afyonkarahisar Senatörü Ankara Senatörü 

A. Demir Yüce Kâzım Karaağaçlıoğlu Yiğit Köker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlelt MemurJan Kanununun Değişik 43 ncü 'Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin DegiiştirilmeSfne 
tîîşfcin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 ncü maddesi
nin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 

ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için 
taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakam
larına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden öde
me yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek göstergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek göstergeler üze
rinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve Bakanlıklar Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 rakamı eklenerek bulunacak gös
terge rakamları üzerinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için terfi 
bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında, 9 ncu ve 8 nci derecelerin kade
melerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 150, 7 nci ve 6 ncı derecelerin kademelerin
den maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 200, 5 nci ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş 
alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 300, 3 ncü ve 2 nci derecelerin kademelerinden maaş alanlara o 
kademelerin gösterge rakamlarına 400, birinci derecenin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge 
rakamlarına 500, Müsteşarın işgal ettiği derece ve kademe gösterge rakamına 600 rakamının eklenmesi su
retiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılır. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN I 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 
43 ncü Maddesinin (a) ve <b) Bentlerinin Değiştiril-

mesine ÎKsMn Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ya
sasının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 ncü maddesinin I 
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri 

ve Milli İstihbarat hizmetleri sınıflarının ve Emniyet I 
hizmetleri sınıfından Emniyet Müdürü rütbesini ihraz I 
edenlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı gö- I 
revler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu I 
ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundu- I 
rulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin I 
gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamla- I 
rının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakam- I 
lan üzerinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös- I 
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev- j 
let Personeli Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku- 1 
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık 
ve Bakanlıklar Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel I 
Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin gös- I 
terge rakamlarına 600 rakamı eklenerek bulunacak I 
gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılır. I 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek- I 
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için I 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. I 

b) 36 ncı maddede yazılı Mülki İdare Amirliği I 
Hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci derecelerin kademeîe- I 
rinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakam- I 
larına 150, 7 ve 6 ncı derecelerin kademelerinden maaş I 
alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 200, 
5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş alanlara I 
o kaderheTeTîngösterge rakamlarına 3ÖÖ7 3 ve 2 ncı I 
derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademe
lerin gösterge rakamlarına 400, birinci derecenin ka- I 
demelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge I 
rakamlarına 50D, müsteşarın ve valilerin işgal ettiği 
derece ve kademe gösterge rakamına 600 rakamının I 
eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge makamı üzerin
den ödeme yapılır. j 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değüşîk 
43 ncü Maddesinin <a) ve (b) Bentlerinin Değiştiril

mesine lüsjkan Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamalan, bu kanunla getirilen değişiklikler kap
samı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında ya
zılı en yüksek gösterge rakamı esas alınarak yürütülür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı 
Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklik
ler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanu
nun değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinin birinci 
fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alı
narak yürütülür. 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinden yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanla; 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

>>©^< 
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